
 
 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
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Møteinnkalling 
 

Utvalg: Formannskap 
Møtested: Formannskapssal, Rådhuset 
Dato: 04.02.2019 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77 71 92 00. 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni  
9146 Olderdalen, 28.01.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svein O. Leiros      Greta Larsen (s.) 
leder (s.)       sekretær e.f.  
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       Saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 1/19 Kopi: Utredningsbehov for vilkårsrevisjon - 
Guolasjohkavassdraget 

 2015/1111 

RS 2/19 Innkalling med saksliste og dokumenter møte i 
regionrådet 30. og 31.01.2019 

 2015/850 

PS 1/19 Delegerte saker Formannskap november-
desember 2018 

 2018/42 

PS 2/19 Delegerte saker Formannskap januar 2019  2019/30 
PS 3/19 Søknad om tilskudd  2019/10 
PS 4/19 Søknad om støtte til bytte av snøskuter til 

skiløypekjøring i ytre Kåfjord, YKIL 
 2019/5 

PS 5/19 Klage på avslag for oppføring av uthus  2018/366 
PS 6/19 Ang spørsmål om flyttinga av bebyggelse under 

Gámanjunni 
 2015/1420 

PS 7/19 Fritak for gebyrplikten for grunneiere i 
Kjerringdalen, vedtak av Kåfjordformannskap 
137/95 og 147/95 

 2017/37 

PS 8/19 Ad kommunens høringssvar til ny byggteknisk 
forskrift TEK 17 

 2015/1420 

PS 9/19 Utredning på anbud med vurdering, 
anbudspapirer og utlysning - Isbryting Kåfjorden 
(henvisning til F-sak 58/18) 

 2015/181 

PS 10/19 Fastsetting av planprogram for kommunedelplan 
for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 

 2017/437 

PS 11/19 Høydebasseng Løkvoll - Manndalen vannverk  2019/9 
PS 12/19 Overføring av UKM-midler til kulturskolen  2015/1497 
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 15.01.2019 13.25.21
Til: Dan Håvard Johnsen; Eirik Losnegaard Mevik; Knut Jentoft; Svein Oddvar Leiros; Ørjan Albrigtsen; Øyvind
Evanger; Anne-Marie Gaino; Bjørn Ellefsæter; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Stig Kjærvik; Trond-Roger Larsen
Kopi: Lise Jakobsen; Lisbeth Holm (lisbeth.holm@itroms.no); Kristin Vatnelid Johansen; Kaj A. Båtnes
(kaj.baatnes@nordtroms.net); Daniel Vollstad Johnsen; Ingvild Pedersen (post@iprevisjon.no); Kjetil Nielsen Skog
(kjetil.nielsen.skog@finord.no); nyhet@framtidinord.no; Hanne Braathen; Irene Toresen; Line van Gemert; Ludvig
Rognli; Olaug Bergset; Ronald Jenssen; Post Kvænangen; Post Kafjord; Lyngen kommune
(post@lyngen.kommune.no); Nordreisa Kommune; Post Skjervoy; Post Storfjord

Emne: Innkalling med saksliste og dokumenter møte i regionrådet
Vedlegg: Protokoll fra møte NTRR 30.-31.1.19.docx;Saksutredning RR-møte 30.-31.1.19.doc;Høringsbrev
forskrift medvirkning.docx;Høringsnotat_om_medvirkning.pdf;Innkalling med saksliste 30.-31.01.19.docx;Protokoll
fra møte NTRR 15.01.19.docx
Til ordførere og rådmenn
 
Det innkalles til møte;
 
Tid:   Onsdag 30. januar kl 1800-2000

Parallelle møter i regionrådet og rådmannsutvalget (egne sakslister)
Torsdag 31. januar kl 0830-1200
Fellesmøte regionrådet og rådmannsutvalget

 
Sted:  Hotell Edge, Tromsø
 
Saksliste og dokumenter finnes vedlagt.
 
 
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no  
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

PROTOKOLL FRA MØTE 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 
EMNE: Møte nr 2-2018 
STED: Tromsø 
TIDSPUNKT: 30. og 31. januar 2019 

 
Program: 
Onsdag 30. januar kl 1800-2000 

 Parallelle møter i regionrådet og rådmannsutvalget (egne sakslister) 

Torsdag 31. januar kl 0830-1200 
 Fellesmøte regionrådet og rådmannsutvalget 

 
MØTE REGIONRÅDET Onsdag 30. januar kl 1800 
 
DELTAKERE:  
Ordførere: Svein O. Leiros, Kåfjord  

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 
Øyvind Evanger, Nordreisa 
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 
Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 
Knut Jentoft, Storfjord 

Sekretariat: Lisbeth Holm, for daglig leder  
Forfall:  

 
Merknad til innkalling og saksliste: 

 Ingen merknad til innkalling og saksliste 

 
VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 03/19  Godkjenning av protokoll 15.01.19 
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte  
 
Forslag til vedtak: 
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Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møtet 15. januar på 
Skjervøy. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
 
Sak 04/19  Agenda møte med Tromsø-områdets regionråd februar 2019 
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 28.08.18 – positiv  
konklusjon vedr møte med Tromsø-områdets regionråd 

 Vedtak fra Tromsø-områdets regionråd 21.09.18 – ønske om felles 
møte   

 
Saksopplysninger: 
Det har det siste halvåret vært uttrykt ønske fra begge regionrådene om å få til et 
felles møte. Flere datoer har vært foreslått i løpet av høsten, men vi har ikke funnet 
tidspunkt som passer. 
 
På tampen av 2018 ble regionrådene enige om å avholde møte i forbindelse med 
Fylkesmannens kommunemøte i februar i Tromsø. Det tas sikte på møtetid ca 2-3 
timer. Dette tilpasses programmet for Fylkesmannssamlingen. 
 
Arbeidsutvalgets forslag til agenda: 
Nord-Troms Regionråd foreslår følgende agenda for fellesmøte med Tromsø-
området: 

1. Presentasjon av regionrådene (organisering og satsingsområder) 
2. Drøfting av regionrådenes rolle i den nye regionen 
3. Oppsummering og avrunding av møtet 

 
Vedtak:  Arbeidsutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
 
Sak 05/19 Høring – ny forskrift om råd for eldre, for personer med 

funksjonsnedsettelse og for ungdom  
Saksdokumenter: 

 Høringsbrev av 19.12.18 fra KMD 
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 Høring – ny forskrift om råd for eldre, for personer med 
funksjonsnedsettelse og for ungdom 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Stortinget vedtok ny lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 11. 
juni 2018. Loven vil tre i kraft i løpet av 2019. I ny kommunelov § 5-12 er det 
fastsatt at kommuner og fylkeskommuner skal opprette eldreråd, råd for personer 
med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for 
ungdom. Denne bestemmelsen får først virkning når nye råd skal velges etter 
kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019. 
 
Som følge av dette, vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet revidere alle 
forskriftene som hører til kommuneloven. I den forbindelsen har departementet 
sendt på høring forslag til ny forskrift om råd for eldre, for personer med 
funksjonsnedsettelse og for ungdom. Forslaget omhandler oppgaver, organisering 
og saksbehandling for rådene.  
 
Det som er gjenstand for høring, er forslaget til ny forskrift. Kommunelovens 
bestemmelse om medvirkningsordninger er ikke på høring, og i den grad Stortinget 
også har vedtatt føringer for medvirkningsordningene er heller ikke disse gjenstand 
for denne høringen.  
 
Departementet foreslår at reglene så langt som mulig bør være like for de tre 
medvirkningsordningene, med mindre det er behov for ulik regulering. For 
ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom foreslår derfor 
departementet i all hovedsak tilsvarende forskriftsregler som for de to øvrige 
rådene. 
  
Høringsfristen til denne forskriften er 1. april 2019. 
 
Ny kommunelov § 5-12 lyder:  
§ 5-12. Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller 
annet medvirkningsorgan for ungdom  

Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge et eldreråd, et råd for personer med 
funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom.  
Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år.  
Ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal ha en valgperiode på inntil to 
år. Medlemmene i ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal på 
valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.  
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Rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for kommunen eller 
fylkeskommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder henholdsvis eldre, personer 
med funksjonsnedsettelse og ungdom. Departementet gir forskrift om oppgaver, organisering 
og saksbehandling for rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom.  

  
Kommunenes og fylkeskommunenes plikt til å opprette råd for eldre og personer 
med funksjonsnedsettelse videreføres. Det nye er at reguleringen flyttes fra særlover 
til ny kommunelov med forskrift. I § 5-12 er det også lovfestet at hver kommune og 
fylkeskommune skal opprette et ungdomsråd eller et annet medvirkningsorgan for 
ungdom. Dermed får ungdom en lovfestet rett til medvirkning på linje med eldre og 
personer med funksjonsnedsettelse.   
 
Både etter den gamle og den nye kommuneloven er det bare 
kommunestyremedlemmer som i kraft av sitt verv har ordinær tale-, forslags- og 
stemmerett i saker som kommunestyret behandler. Det enkelte kommunestyret kan 
vedta å gi medlemmer av rådene møte- og talerett i kommunestyremøter.   
 
Kommuneloven - både den gjeldende og den nye - åpner derfor ikke for at 
departementet i forskrift kan gi medlemmene i eldreråd, råd for personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdomsråd flere rettigheter enn det som er fastsatt i 
kommuneloven. Departementet foreslår dermed ingen forskriftsbestemmelser om 
møte- og talerett.   
 
Vurdering: 
Eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom er ofte underrepresentert i 
folkevalgte organer. Ungdom under 18 år kan ikke velges inn i kommunestyret og 
har da heller ikke muligheter for å få valgt inn representanter som kan påvirke 
direkte i saker som behandles i kommunestyret. I og med at både eldre, personer 
med funksjonsnedsettelse og ungdom ofte er underrepresentert i folkevalgte 
organer, vil ikke alltid deres synspunkter være del av saksgrunnlaget og debatten 
før kommunestyret fatter sine beslutninger.  
 
For å sikre at beslutninger ikke tas før konsekvenser for berørte grupper er vurdert, 
er det nødvendig at eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom får uttale 
seg. Lovfestede medvirkningsordninger sikrer en bred, åpen og tilgjengelig 
medvirkning i saker som gjelder disse gruppene og bidrar til at saken blir bedre 
opplyst.  
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Det har vært opp til den enkelte kommune å bestemme om den ønsker å ha en 
formell medvirkningsordning for ungdom. Barn og unge har tradisjonelt vært 
mindre aktive i lokalpolitikken enn den øvrige befolkningen. 
 
På landsbasis er ordningen med ungdomsråd mest brukt, men det er ulike typer 
organisering, og hvilken myndighet disse rådene har, varierer. Ungdomsrådene tar 
opp saker på eget initiativ og uttaler seg om relevante saker til kommunestyret. 
Rekrutteringen foregår med utgangspunkt i skolene, som oftest med bistand av 
elevrådene. Noen kommuner har gitt ungdomsrådene delegert 
beslutningsmyndighet over en tildelt sum i budsjettprosessen. Ungdomsrådene 
mangler et klart lovfestet mandat og formalisering. Det har derfor i stor grad vært 
opp til hver kommune og fylkeskommune hvordan rådene skal organiseres og hvor 
stor innflytelse de skal få.   
 
I Nord-Troms har vi lang erfaring medvirkningsordningen med ungdomsråd i tillegg 
til barn- og unges kommunestyre. Alle kommunene i Nord-Troms har ungdomsråd, 
i tillegg har vi et regionalt ungdomsråd som inngår i RUST – Regional 
ungdomssatsing i Nord-Troms. RUST er en kanal for ungdomsmedvirkning og lokal 
samfunnsutvikling eid av Nord-Troms Regionråd. Ungdomssatsingen i Nord-Troms 
hadde oppstart i 1998.  
 
RUST legger til rette for samarbeid på tvers av kommunegrensene for å dra nytte av 
hverandres erfaringer, og er en viktig kanal for ungdommers deltakelse i 
samfunnsutviklingen i regionen. I tillegg skal arbeidet bidra til økt bevissthet og 
kunnskap om regional identitet og økt bolyst. RUST har fokus på å gjøre ungdom 
kjent med demokratiske prosesser, bygge ned barrierer mellom ungdomsråd og 
voksne politikere og involvere der beslutninger tas.  
 
Erfaring i Nord-Troms viser at ungdomsråd sikrer reell medvirkning i større grad 
enn barne- og unges kommunestyre som arrangeres 1 gang pr. år med kun 
ordførere tilstede. Reell medvirkning er deltakelse der beslutninger tas (f.eks. 
Kommunestyre) fremfor «konstruerte case» som legges frem for barn- og unges 
kommunestyre. 
 
Da ungdomsmedvirkning er det «nye» elementet i §5-12 i Kommuneloven, bør 
Nord-Troms Regionråd vektlegge dette mest i høringsinnspillet til forskrift for 
medvirkningsordningen.  
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Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd og ungdomssatsingen RUST utarbeider en felles 
høringsuttalelse til forskriften, som omhandler formål, oppgaver, 
sammensetning og organisering. 

2. Forslag til uttalelse utarbeides av saksordfører Eirik L. Mevik og leder av RUST 
innen 18.02.19. Høringsuttalelsen behandles på regionrådsmøte 26.02.19. 

3. Uttalelsen sendes KMD, ungdomsråd i Troms og Finnmark, ungdommens 
fylkesråd i Troms og Finnmark, Tromsbenken, Finnmarksbenken, KS, 
Distriktssenteret, regionråd Troms og Finnmark. Kommunene i Nord-Troms 
ved eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse. 

 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
ORIENTERINGSSAKER: 
 
Orientering fra styreleder: 

 Saker i arbeid pr tiden  
o Infrastrukturprosjektet/konferanse 14. februar i Olderdalen 
o Kompetanseløft Nord-Troms 
o HoppIDÈ grunnskole og videregående skole 
o Prosjekt Lyngshest 

 Drivkraft Nord-Troms (finansiering, styringsgruppe, rekruttering 
prosjektleder) 

 Ny struktur for yrkesfaga i Troms – drøftingsmøte (regionråd, RUST, vgs 
Arena Nord-Troms) 

 Samarbeidsavtale med Sametinget - status 
 
 
Orientering fra saksordfører Eirik L. Mevik  

o Status i arbeidet med Nord-Troms konferansen 
o Status i arbeidet med HoppIDÈ unge gründere 

 
 
 
DRØFTINGSSAKER: 

 Deltakelse Nasjonal rassikringskonferanse 19.02.19 i Bergen 
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 Møter i Oslo april – hvilke saker/hvem vil vi møte? Tidspunkt? 
(kommunalpolitisk toppmøte 9. april, KS – deltar alle ordførere?) 

 Åpen post - aktuelle saker: Aktuelt å delta på Sjømattransportkonferanse i 
Tromsø 10.-11. april? 

 
 
Møtet hevet kl  
Rett protokollutskrift bevitnes 
Lisbeth Holm 
Referent 
 
 
 
TORSDAG 31. JANUAR KL 0830 
FELLES MØTE REGIONRÅDET OG RÅDMANNSUTVALGET 
 
DELTAKERE:  
Ordførere: Svein O. Leiros, Kåfjord  

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 
Øyvind Evanger, Nordreisa 
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 
Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 
Knut Jentoft, Storfjord 

Rådmenn: 
 

Cissel Samuelsen, Skjervøy  
Einar Pedersen, Kåfjord 
Stig Kjærvik, Lyngen 
Trond-Roger Larsen, Storfjord 
Anne-Marie Gaino, Nordreisa  
Bjørn Ellefsæter, Kvænangen 

Administrasjon: Lisbeth Holm, for daglig leder 
Lise Jakobsen, sekretær rådmannsutvalget  

 
TEMA; EVALUERING AV SAMARBEIDET 
 
Arbeidsutvalget har foreslått en tredelt evaluering; 

 Overordnet nivå – med utgangspunkt i utvidet samarbeidsavtale vedtatt av 
alle kommunestyrene i 2018 

 Oversikt samarbeid - rapportering og styring av samarbeidene 
 Møtestruktur  
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Konklusjoner/oppsummeringer i møtet protokolleres som vedtak. 
 
 
 
Sak 06/19  Oppfølging av utvidet samarbeidsavtale mellom eierkommunene i 

regionrådet 
 
 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 
 
Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt. 
 
 
 
Sak 07/19 Oversikt samarbeid - Porteføljestyring og rapportering av samarbeid 

og prosjekter 
 
 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 
 
Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt. 
 
 
 
Sak 08/19 Evaluering møtestruktur – delte møter – 2 fellesmøter i året 
 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 
 
Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt. 
 
 
 
Møtet hevet kl  
Rett protokollutskrift bevitnes 
Lisbeth Holm 
Referent 
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VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 03/19  Godkjenning av protokoll 15.01.19 
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte  
 
Forslag til vedtak: 
Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møtet 15. januar på 
Skjervøy. 
 
 
 
 
Sak 04/19  Agenda møte med Tromsø-områdets regionråd februar 2019 
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 28.08.18 – positiv  
konklusjon vedr møte med Tromsø-områdets regionråd 

 Vedtak fra Tromsø-områdets regionråd 21.09.18 – ønske om felles 
møte   

 
Saksopplysninger: 
Det har det siste halvåret vært uttrykt ønske fra begge regionrådene om å få til et 
felles møte. Flere datoer har vært foreslått i løpet av høsten, men vi har ikke funnet 
tidspunkt som passer. 
 
På tampen av 2018 ble regionrådene enige om å avholde møte i forbindelse med 
Fylkesmannens kommunemøte i februar i Tromsø. Det tas sikte på møtetid ca 2-3 
timer. Dette tilpasses programmet for Fylkesmannssamlingen. 
 
Arbeidsutvalgets forslag til agenda: 
Nord-Troms Regionråd foreslår følgende agenda for fellesmøte med Tromsø-
området: 

1. Presentasjon av regionrådene (organisering og satsingsområder) 
2. Drøfting av regionrådenes rolle i den nye regionen 
3. Oppsummering og avrunding av møtet 
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Sak 05/19 Høring – ny forskrift om råd for eldre, for personer med 
funksjonsnedsettelse og for ungdom  

Saksdokumenter: 
 Høringsbrev av 19.12.18 fra KMD 
 Høring – ny forskrift om råd for eldre, for personer med 

funksjonsnedsettelse og for ungdom 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Stortinget vedtok ny lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 11. 
juni 2018. Loven vil tre i kraft i løpet av 2019. I ny kommunelov § 5-12 er det 
fastsatt at kommuner og fylkeskommuner skal opprette eldreråd, råd for personer 
med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for 
ungdom. Denne bestemmelsen får først virkning når nye råd skal velges etter 
kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019. 
 
Som følge av dette, vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet revidere alle 
forskriftene som hører til kommuneloven. I den forbindelsen har departementet 
sendt på høring forslag til ny forskrift om råd for eldre, for personer med 
funksjonsnedsettelse og for ungdom. Forslaget omhandler oppgaver, organisering 
og saksbehandling for rådene.  
 
Det som er gjenstand for høring, er forslaget til ny forskrift. Kommunelovens 
bestemmelse om medvirkningsordninger er ikke på høring, og i den grad Stortinget 
også har vedtatt føringer for medvirkningsordningene er heller ikke disse gjenstand 
for denne høringen.  
 
Departementet foreslår at reglene så langt som mulig bør være like for de tre 
medvirkningsordningene, med mindre det er behov for ulik regulering. For 
ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom foreslår derfor 
departementet i all hovedsak tilsvarende forskriftsregler som for de to øvrige 
rådene. 
  
Høringsfristen til denne forskriften er 1. april 2019. 
 
Ny kommunelov § 5-12 lyder:  
§ 5-12. Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller 
annet medvirkningsorgan for ungdom  

Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge et eldreråd, et råd for personer med 
funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom.  
Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år.  
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Ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal ha en valgperiode på inntil to 
år. Medlemmene i ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal på 
valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.  
Rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for kommunen eller 
fylkeskommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder henholdsvis eldre, personer 
med funksjonsnedsettelse og ungdom. Departementet gir forskrift om oppgaver, organisering 
og saksbehandling for rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom.  

  
Kommunenes og fylkeskommunenes plikt til å opprette råd for eldre og personer 
med funksjonsnedsettelse videreføres. Det nye er at reguleringen flyttes fra 
særlover til ny kommunelov med forskrift. I § 5-12 er det også lovfestet at hver 
kommune og fylkeskommune skal opprette et ungdomsråd eller et annet 
medvirkningsorgan for ungdom. Dermed får ungdom en lovfestet rett til 
medvirkning på linje med eldre og personer med funksjonsnedsettelse.   
 
Både etter den gamle og den nye kommuneloven er det bare 
kommunestyremedlemmer som i kraft av sitt verv har ordinær tale-, forslags- og 
stemmerett i saker som kommunestyret behandler. Det enkelte kommunestyret kan 
vedta å gi medlemmer av rådene møte- og talerett i kommunestyremøter.   
 
Kommuneloven - både den gjeldende og den nye - åpner derfor ikke for at 
departementet i forskrift kan gi medlemmene i eldreråd, råd for personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdomsråd flere rettigheter enn det som er fastsatt i 
kommuneloven. Departementet foreslår dermed ingen forskriftsbestemmelser om 
møte- og talerett.   
 
Vurdering: 
Eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom er ofte underrepresentert i 
folkevalgte organer. Ungdom under 18 år kan ikke velges inn i kommunestyret og 
har da heller ikke muligheter for å få valgt inn representanter som kan påvirke 
direkte i saker som behandles i kommunestyret. I og med at både eldre, personer 
med funksjonsnedsettelse og ungdom ofte er underrepresentert i folkevalgte 
organer, vil ikke alltid deres synspunkter være del av saksgrunnlaget og debatten 
før kommunestyret fatter sine beslutninger.  
 
For å sikre at beslutninger ikke tas før konsekvenser for berørte grupper er vurdert, 
er det nødvendig at eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom får uttale 
seg. Lovfestede medvirkningsordninger sikrer en bred, åpen og tilgjengelig 
medvirkning i saker som gjelder disse gruppene og bidrar til at saken blir bedre 
opplyst.  
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 4 

Det har vært opp til den enkelte kommune å bestemme om den ønsker å ha en 
formell medvirkningsordning for ungdom. Barn og unge har tradisjonelt vært 
mindre aktive i lokalpolitikken enn den øvrige befolkningen. 
 
På landsbasis er ordningen med ungdomsråd mest brukt, men det er ulike typer 
organisering, og hvilken myndighet disse rådene har, varierer. Ungdomsrådene tar 
opp saker på eget initiativ og uttaler seg om relevante saker til kommunestyret. 
Rekrutteringen foregår med utgangspunkt i skolene, som oftest med bistand av 
elevrådene. Noen kommuner har gitt ungdomsrådene delegert 
beslutningsmyndighet over en tildelt sum i budsjettprosessen. Ungdomsrådene 
mangler et klart lovfestet mandat og formalisering. Det har derfor i stor grad vært 
opp til hver kommune og fylkeskommune hvordan rådene skal organiseres og hvor 
stor innflytelse de skal få.   
 
I Nord-Troms har vi lang erfaring medvirkningsordningen med ungdomsråd i tillegg 
til barn- og unges kommunestyre. Alle kommunene i Nord-Troms har ungdomsråd, 
i tillegg har vi et regionalt ungdomsråd som inngår i RUST – Regional 
ungdomssatsing i Nord-Troms. RUST er en kanal for ungdomsmedvirkning og lokal 
samfunnsutvikling eid av Nord-Troms Regionråd. Ungdomssatsingen i Nord-Troms 
hadde oppstart i 1998.  
 
RUST legger til rette for samarbeid på tvers av kommunegrensene for å dra nytte av 
hverandres erfaringer, og er en viktig kanal for ungdommers deltakelse i 
samfunnsutviklingen i regionen. I tillegg skal arbeidet bidra til økt bevissthet og 
kunnskap om regional identitet og økt bolyst. RUST har fokus på å gjøre ungdom 
kjent med demokratiske prosesser, bygge ned barrierer mellom ungdomsråd og 
voksne politikere og involvere der beslutninger tas.  
 
Erfaring i Nord-Troms viser at ungdomsråd sikrer reell medvirkning i større grad 
enn barne- og unges kommunestyre som arrangeres 1 gang pr. år med kun 
ordførere tilstede. Reell medvirkning er deltakelse der beslutninger tas (f.eks. 
Kommunestyre) fremfor «konstruerte case» som legges frem for barn- og unges 
kommunestyre. 
 
Da ungdomsmedvirkning er det «nye» elementet i §5-12 i Kommuneloven, bør 
Nord-Troms Regionråd vektlegge dette mest i høringsinnspillet til forskrift for 
medvirkningsordningen.  
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 5 

Forslag til vedtak: 
1. Nord-Troms Regionråd og ungdomssatsingen RUST utarbeider en felles 

høringsuttalelse til forskriften, som omhandler formål, oppgaver, 
sammensetning og organisering. 

2. Forslag til uttalelse utarbeides av saksordfører Eirik L. Mevik og leder av RUST 
innen 18.02.19. Høringsuttalelsen behandles på regionrådsmøte 26.02.19. 

3. Uttalelsen sendes KMD, ungdomsråd i Troms og Finnmark, ungdommens 
fylkesråd i Troms og Finnmark, Tromsbenken, Finnmarksbenken, KS, 
Distriktssenteret, regionråd Troms og Finnmark. Kommunene i Nord-Troms 
ved eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse. 
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Høringsbrev -  ny forskrift om råd for eldre, for personer 
med funksjonsnedsettelse og for ungdom 
  
Stortinget vedtok 11. juni 2018 ny kommunelov. Som følge av dette, vil Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet revidere alle forskriftene som hører til 
kommuneloven. I den forbindelsen sender departementet nå på høring forslag til ny 
forskrift om råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom. 
  
Høringsuttalelser skal avgis digitalt nederst på denne siden. 
  
Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene blir publisert på departementets 
nettsider. 

Forskrift om medvirkningsordninger 
 
Departementet foreslår en ny forskrift om kommunale råd for eldre, for personer med 
funksjonsnedsettelse og for ungdom. Forslaget omhandler oppgaver, organisering og 
saksbehandling for rådene.  
  
Departementet oppfordrer kommuner og fylkeskommuner til å sende høringen til 
eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd i kommunen 
eller fylkeskommunen.  
  
Det er lagt ut korte spørsmål og svar for ungdom om høringen 
her: www.regjeringen.no/spm_svar_ungdomsraad 
  
Høringsfristen til denne forskriften er 1. april 2019. 

Flere høringer til våren 
  
Departementet vil i løpet av første halvår 2019 sende ut flere forskrifter på høring. I 
januar er det planlagt at forskrift om kontrollutvalg og revisjon kommer på høring. 
Etter dette vil forskrift om selvkost, forskrift om garantier, forskrift om finansforvaltning 
og forskrift om KOSTRA sendes på høring i løpet av våren. 
  
  
Med hilsen 
  
  
Siri Halvorsen (e.f.) 
avdelingsdirektør 
  
Erland Aamodt 
utredningsleder
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1 Innledning og bakgrunn 

1.1 Innledning 
I dette høringsnotatet foreslår Kommunal- og moderniseringsdepartementet en felles forskrift 
for eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet 
medvirkningsorgan for ungdom.  

Stortinget vedtok ny lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 11. juni 2018. 
Loven vil tre i kraft i løpet av 2019. I ny kommunelov § 5-12 er det fastsatt at kommuner og 
fylkeskommuner skal opprette eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og 
ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. Denne bestemmelsen får først 
virkning når nye råd skal velges etter kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019.  

Ny kommunelov § 5-12 lyder:  

§ 5-12. Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet 
medvirkningsorgan for ungdom 
 

Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge et eldreråd, et råd for personer med 
funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 

Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år. 
Ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal ha en valgperiode på 

inntil to år. Medlemmene i ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal på 
valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. 

Rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for 
kommunen eller fylkeskommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder henholdsvis 
eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. 

Departementet gir forskrift om oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene 
eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 
 

Kommunenes og fylkeskommunenes plikt til å opprette råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse videreføres. Det nye er at reguleringen flyttes fra særlover til ny 
kommunelov med forskrift. I § 5-12 er det også lovfestet at hver kommune og 
fylkeskommune skal opprette et ungdomsråd eller et annet medvirkningsorgan for ungdom. 
Dermed får ungdom en lovfestet rett til medvirkning på linje med eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse.  

Det følger av ny kommunelov at departementet får hjemmel til å gi forskrift om oppgaver, 
organisering og saksbehandling for rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 
Rammene for medvirkningsordningene er allerede i stor grad lagt ved Stortingets vedtak av § 
5-12 i den nye kommuneloven. Det er forutsatt i forarbeidene at reglene i all hovedsak skal 
være en videreføring av gjeldende rett som følger av særlover for eldreråd og råd for 
personer med funksjonsnedsettelse.  

Departementet foreslår at reglene så langt som mulig bør være like for de tre 
medvirkningsordningene, med mindre det er behov for ulik regulering. For ungdomsråd eller 
annet medvirkningsorgan for ungdom foreslår derfor departementet i all hovedsak 
tilsvarende forskriftsregler som for de to øvrige rådene.  
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Det som er gjenstand for høring, er forslaget til ny forskrift. Kommunelovens bestemmelse 
om medvirkningsordninger er ikke på høring, og i den grad Stortinget også har vedtatt 
føringer for medvirkningsordningene er heller ikke disse gjenstand for denne høringen. 

Kommunelovens bestemmelse om medvirkningsordninger gjelder for både kommuner og 
fylkeskommuner. For å forenkle fremstillingen i høringsnotatet bruker departementet i det 
følgende kommune som fellesbetegnelse for kommune og fylkeskommune, hvis ikke noe 
annet fremgår av sammenhengen. På samme måter omtaler departementet i det følgende 
kun kommunale organer, selv om høringsforslaget også gjelder for tilsvarende 
fylkeskommunale organer.  

Ungdomsråd og annet medvirkningsorgan for ungdom er regulert på lik måte i ny 
kommunelov. Departementet foreslår at ungdomsråd og annet medvirkningsorgan for 
ungdom også skal reguleres likt i forslaget til forskrift. For å forenkle fremstillingen i 
høringsnotatet bruker departementet i det følgende ungdomsråd som fellesbetegnelse for 
både ungdomsråd og annet medvirkningsorgan for ungdom. 

1.2 Bakgrunn  
Lokaldemokratiet i Norge er bygd opp rundt en representativ ordning. Innbyggerne velger 
sine lokale ledere, representanter eller folkevalgte som gis fullmakt til å ivareta ansvaret for 
de oppgavene kommunen har. Dette betyr at innbyggernes representanter tar stilling til 
hvordan kommunens oppgaver skal prioriteres, hvordan tjenestetilbudet skal være og legger 
rammer for hvordan lokalsamfunnet skal utvikles. En viktig del av de folkevalgtes arbeid vil 
skje i et samspill med innbyggerne. Innbyggernes medvirkning i kommunale 
beslutningsprosesser er derfor en viktig del av et levende lokaldemokrati.  

Eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom er ofte underrepresentert i folkevalgte 
organer. Ungdom under 18 år kan ikke velges inn i kommunestyret og har da heller ikke 
muligheter for å få valgt inn representanter som kan påvirke direkte i saker som behandles i 
kommunestyret. I og med at både eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom ofte 
er underrepresentert i folkevalgte organer, vil ikke alltid deres synspunkter være del av 
saksgrunnlaget og debatten før kommunestyret fatter sine beslutninger. For å sikre at 
beslutninger ikke tas før konsekvenser for berørte grupper er vurdert, er det nødvendig at 
eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom får uttale seg. Lovfestede 
medvirkningsordninger sikrer en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder 
disse gruppene og bidrar til at saken blir bedre opplyst. 
 
Uten en lovfestet plikt til medvirkning for disse gruppene, ville hver enkelt kommune selv 
avgjøre hvorvidt de ville opprettet medvirkningsordninger og hvordan disse ordningene 
eventuelt skulle utformes. Medvirkningsordningene kunne dermed vært mer tilpasset lokale 
forhold i kommunen – f.eks. avhengig av størrelsen på kommunen. Konsekvensen ville bli at 
medvirkningsordningene for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom ville 
variert fra kommune til kommune, og noen kommuner kunne også valgt ikke å opprette noen 
form for medvirkning.  
 
Stortinget har i og med vedtakelsen av ny kommunelov § 5-12 allerede tatt stilling til 
spørsmålet om valg av tiltak for å sikre medvirkning, og i loven er det plikt for kommuner og 
fylkeskommuner til å opprette eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og 
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ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. Stortinget har også tatt stilling til 
hvilken rolle medvirkningsorganene skal ha. Av ny kommunelov følger det at rådene er 
rådgivende organer for kommuner og fylkeskommuner og har rett til å uttale seg i saker som 
gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. Departementet 
har myndighet til å gi forskrift om oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene. 
Forskriften skal bidra til å sikre at medvirkningsorganene kan utøve sin rolle som rådgivende 
organer. Det er samtidig viktig å unngå omfattende og unødvendig detaljregulering i forskrift 
som begrenser det lokale handlingsrommet. Medvirkningsorganene skal være rådgivende 
organer, og deres rolle må dermed også sees i sammenheng med rollen til øvrige 
kommunale organer – f.eks. kommunestyret. Medvirkningsorganene kan dermed i forskrift 
ikke gis rettigheter eller oppgaver som går ut over deres lovfestede rolle og som er i strid 
med kommunelovens regulering av rollen til andre kommunale organer.   
 
Regelverket om medvirkning har til nå vært fragmentert i ulike lover og administrert av flere 
departementer. Det var bakgrunnen for at det ble foreslått en ny bestemmelse i 
kommuneloven om egne råd for disse gruppene med tilhørende forskrift. Ved å samle 
regelverket om medvirkning i kommuneloven, blir det ett ansvarlig departement, og dermed 
mer oversiktlig og brukervennlig for både innbyggerne og kommunene. 
 
Endringer i medvirkningsordningene har blitt foreslått flere ganger i løpet av de siste par 
årene. Departementet sendte i 2016 på høring forslag om en ny bestemmelse i gjeldende 
kommunelov - § 10 b om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer 
med funksjonsnedsettelse. Bakgrunnen for forslaget var blant annet å sikre like regler og å 
gjøre det enklere for å kommunene og fylkeskommunene å forvalte medvirkningsordningene. 
Høringen ble fulgt opp med lovproposisjon til Stortinget, Prop. 65 L (2016–2017), som ble 
behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen, jf. Innst. 319 L (2016–2017). Stortinget 
vedtok lovendringene våren 2017, jf. lovvedtak 90 (2016–2017). Årsaken til at ny § 10 b i 
gjeldende kommunelov fortsatt ikke er trådt i kraft, er fordi arbeidet med den nye 
kommuneloven hadde kommet langt da bestemmelsen ble vedtatt.  

I forslaget til ny kommunelov, ble § 10 b foreslått videreført i § 5-11, jf. Prop. 46 L 
(2017– 2018). I innstillingen fra Kommunal- og forvaltningskomiteen var det flertall for at 
medvirkningsordningene skulle reguleres i ny kommunelov § 5-12 og at også ungdomsråd 
eller annet medvirkningsorgan for ungdom skulle være obligatorisk, jf. Innst. 369 L 
(2017– 2018). Dette ble vedtatt av Stortinget da forslaget til ny kommunelov ble behandlet, jf. 
lovvedtak 81 (2017–2018).  

Departementet viser til bakgrunn, begrunnelse og kunnskapsgrunnlag om 
medvirkningsordningene som er omtalt i tidligere forarbeider, blant annet Prop. 65 L 
(2016– 2017). 

2 Gjeldende rett 

2.1 Innledning 
Det er bare to grupper, eldre og mennesker med funksjonsnedsettelse, som gjennom 
lovfesting har egne representasjonsordninger i kommuner. De fleste kommunene har 
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imidlertid vedtatt en rekke ordninger som sikrer andre særlige grupper og aktører arenaer for 
å ivareta sine interesser.  

Mest utbredt er ulike former for medvirkningsordninger for barn og unge. I følge tall fra 
Kommunal- og moderniseringsdepartementets database for kommunal organisering hadde 
76 prosent av kommunene i 2016 opprettet ungdomsråd og 24 prosent hadde barn- eller 
ungdommens kommunestyre. 57 prosent av fylkene hadde barne- og/eller ungdomsråd og 
67 prosent hadde barn og unges fylkesting. Samlet hadde ca. 90 prosent av kommunene og 
fylkeskommunene en av de to eller begge formene for representasjonsordning. 

2.2 Eldreråd  
Kommuner og fylkeskommuner skal opprette eldreråd for hver valgperiode. Denne plikten 
følger av lov 8. november 1991 nr. 76 om kommunale og fylkeskommunale eldreråd 
(eldrerådsloven) §§ 1 og 5. Formålet med eldrerådene er å sikre at eldre gis innflytelse i 
saker som gjelder eldres levekår. Eldrerådets syn i disse sakene blir del av grunnlaget for de 
avgjørelser som fattes i kommunen.  

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og eldrerådet kan gi uttalelser i alle saker 
som gjelder levekårene for eldre, jf. eldrerådsloven §§ 3 og 7. Alle saksdokumenter skal 
legges frem for eldrerådet i god tid før kommunestyret behandler sakene. Dersom det er tvil 
om saken gjelder eldre, følger det av forarbeidene at saken bør forelegges eldrerådet. 
Eldrerådene har ikke avgjørelsesmyndighet. De kan ta opp saker av eget initiativ og kan 
foreslå at kommunestyret setter saker på dagsordenen. 

Antall medlemmer og oppnevnelse av medlemmene blir besluttet av kommunestyret eller 
fylkestinget, jf. §§ 2 og 6. Pensjonistforeninger har rett til å komme med forslag til 
medlemmer i eldrerådet. Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal være alderspensjonister 
i kommunen. Det er en forutsetning i kommuneloven § 10 nr. 3 at det også skal velges 
varamedlemmer til rådet. Kommunen og fylkeskommunen kan vedta at det opprettes et felles 
råd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, jf. §§ 4a og 8a.  

2.3 Råd og annen medvirkning for personer med 
funksjonsnedsettelse 

Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha et råd eller annen representasjonsordning for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne, jf. lov 17. juni 2005 nr. 58 om råd eller anna 
representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett 
funksjonsevne m.m. §§ 1 og 2. 

Kommunene skal sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret en åpen, 
bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for dem. Dette 
gjelder blant annet arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, 
tilgjengelighet og likeverdige tjenester. Medvirkning skal i hovedsak skje gjennom rådgivning 
og uttalelser. 

Intensjonen med rådene er blant annet å medvirke til at mennesker med nedsatt 
funksjonsevne får tilgang til nødvendige kommunale tjenester. Det vil kunne gjelde både 
lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester. Rådet skal medvirke til å synliggjøre de behovene 
som ulike grupper med nedsatt funksjonsevne har, og hva som er gode løsninger for dem. 
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Kommunestyret avgjør hvor mange medlemmer rådet skal ha. Etter loven er det ulike 
alternativer for organisering å velge mellom: 

- Eget råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (§ 2) 
- Interkommunale representasjonsordninger/råd (§ 3) 
- Et felles råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre (§ 4) 
- Andre representasjonsordninger (§ 2). 

 

2.4 Ungdomsråd og annen ungdomsmedvirkning 
Det har vært opp til den enkelte kommune å bestemme om den ønsker å ha en formell 
medvirkningsordning for ungdom. Barn og unge har tradisjonelt vært mindre aktive i 
lokalpolitikken enn den øvrige befolkningen. Fordi barn og unge under 18 år ikke har 
stemmerett, har de ikke samme mulighet til deltakelse i lokal politikk som personer med 
stemmerett. Det er få organisasjoner for barn som driver med medvirkning i 
samfunnsprosesser, de fleste er knyttet til idrett og andre aktiviteter. Barn og unge har derfor 
ikke mange arenaer der samfunnsengasjement og medvirkning inngår. Mange kommuner og 
fylkeskommuner har derfor iverksatt tiltak for å sikre denne gruppen medvirkning. En 
medvirkningsordning for ungdom kan f.eks. være i form av ungdomsråd, barn- og unges 
kommunestyre og ungdommens fylkesting.  

Ordningen med ungdomsråd er mest brukt, men det er ulike typer organisering, og hvilken 
myndighet disse rådene har, varierer. Ungdomsrådene tar opp saker på eget initiativ og 
uttaler seg om relevante saker til kommunestyret. Rekrutteringen foregår med utgangspunkt i 
skolene, som oftest med bistand av elevrådene. Noen kommuner har gitt ungdomsrådene 
delegert beslutningsmyndighet over en tildelt sum i budsjettprosessen. Ungdomsrådene 
mangler et klart lovfestet mandat og formalisering. Det har derfor i stor grad vært opp til hver 
kommune og fylkeskommune hvordan rådene skal organiseres og hvor stor innflytelse de 
skal få.  

Det følger av Grunnloven § 104 at barn har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv. 
Barns mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling.  

2.5 Det europeiske charteret om lokalt selvstyre og 
tilleggsprotokoll om innbyggerdeltakelse 

Norge ratifiserte 1. september 1989 Det europeiske charteret om lokalt selvstyre. Charteret 
inneholder bestemmelser om lokalt selvstyre og om forholdet mellom nasjonale myndigheter 
og lokale myndigheter med sikte på å sikre lokalt selvstyre. Norge reserverte seg ikke mot 
noen av artiklene i charteret og er folkerettslig forpliktet av alle bestemmelsene. Charteret er 
ikke inkorporert som en del av norsk rett. Det innebærer at norsk rett vil gå foran dersom det 
skulle være motstrid mellom charteret og norsk rett. Charteret kan likevel ha en viss 
påvirkning på norsk rett som et tolkningsmoment der norsk rett er uklar.  

Norge ratifiserte 16. desember 2009 også en tilleggsprotokoll om innbyggerdeltakelse til 
charteret om lokalt selvstyre. Charteret omfatter forholdet mellom staten og lokale 
myndigheter. Tilleggsprotokollen utvider virkeområdet for charteret til å omfatte forholdet 
mellom de lokale myndighetene og innbyggerne. Protokollen inneholder bestemmelser om 
medlemsstatenes ansvar for å legge til rette for innbyggerdeltakelse lokalt - ikke bare i valg - 
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men også mellom valg. Medlemsstatene skal gjennom ulike tiltak realisere retten til 
innbyggerdeltakelse. Dette kan blant annet skje gjennom informasjonstiltak, etablering av 
prosedyrer for involvering av innbyggerne, ordninger for dokumentinnsyn hos lokale 
myndigheter og mekanismer for håndtering av klager. Fra norsk side vurderte man det slik at 
det regelverket vi har i kommuneloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven til sammen 
oppfyller kravene i tilleggsprotokollen. 

2.6 FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne fra 2006 skal 
sikre lik tilgang til menneskerettighetene for personer med nedsatt funksjonsevne. 
Konvensjonens fortale uttaler at menneskerettighetene er allmenne og udelelige, og at det er 
nødvendig å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan nyte sine rettigheter fullt ut, 
uten forskjellsbehandling. Konvensjonen inneholder en rekke bestemmelser som angir 
hvordan menneskerettighetene skal forstås når det gjelder mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. Konvensjonen bygger på en erkjennelse av at de andre FN-konvensjonene 
ikke har vært tilstrekkelige effektive for å hindre barrierer som først og fremst rammer 
personer med nedsatt funksjonsevne.  

Konvensjonspartene har plikt til å treffe alle nødvendige tiltak, også gjennom lovgivning, for å 
virkeliggjøre de rettigheter som er nedfelt i konvensjonen og bekjempe diskriminering av 
personer med nedsatt funksjonsevne, jf. artikkel 4. Statene skal respektere den enkeltes rett 
til ikke å bli diskriminert, beskytte personer med nedsatt funksjonsevne mot diskriminering fra 
andre, og iverksette tiltak for å fremme likestilling. Konvensjonen omfatter både sivile, 
politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.  

Norge ratifiserte konvensjonen i 2013. Konvensjonen er ikke inkorporert i norsk lov.  

2.7 FNs konvensjon om barnets rettigheter 
Barn og unges rett til å si sin mening og å bli hørt er hjemlet i FNs konvensjon om barnets 
rettigheter artikkel 12. 

Det følger av artikkel 12 at barnet skal ha rett til å gi uttrykk for sine synspunkter i saker som 
berører det, og at barnets synspunkter skal tillegges behørig vekt i samsvar med dets alder 
og modenhet. Denne retten gjelder også i rettssaker og forvaltningssaker. Bestemmelsen gir 
uttrykk for et generelt prinsipp. Det vil være opp til statene å presisere og konkretisere 
bestemmelsen på de forskjellige saksområder. 

Barnekonvensjonen, har vært gjeldende som norsk lov siden 2003. FNs barnekomité har 
anbefalt norske myndigheter å styrke barn og unges muligheter til deltakelse samt sikre at 
deres synspunkter blir tillagt vekt.  
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3 Forskrift til kommuneloven § 5-12 om medvirkning - 
vurderinger og forslag fra departementet 

3.1 Innledning og kort oversikt over bestemmelsene i ny 
kommunelov 

Stortinget har vedtatt at regulering av råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og 
ungdom eller annet medvirkningsorgan skal følge av ny kommunelov § 5-12 med tilhørende 
forskrift. De gjeldende særlovene om henholdsvis eldreråd og råd for personer med 
funksjonsnedsettelse, oppheves fra det tidspunktet ny kommunelov og ny forskrift om 
medvirkning trer i kraft. 

Ny kommunelov § 5-12 fastslår at det er kommunestyret og fylkestinget som selv velger et 
eldreråd, et råd for personer med funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller et annet 
medvirkningsorgan for ungdom. Rådene og medvirkningsorgan skal være et rådgivende 
organ for kommunen eller fylkeskommunen, som har rett til å uttale seg i saker som gjelder 
henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. Loven fastslår også at for 
eldreråd skal flertallet av medlemmene på valgtidspunktet ha fylt 60 år. Loven regulerer også 
at for ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom er valgperioden på inntil to år 
og medlemmene skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. 

I samme bestemmelse slås det fast at departementet kan gi forskrift om oppgaver, 
organisering og saksbehandling for rådene og annet medvirkningsorgan for ungdom. I 
forarbeidene til ny kommunelov er det lagt til grunn at reglene fra de to særlovene i all 
hovedsak videreføres med noen endringer.  

Det følger av  ny kommunelov § 5-2 at medvirkningsorganene er omfattet av definisjonen 
andre kommunale organer. Av samme bestemmelse går det også frem at de bestemmelsene 
som gjelder for folkevalgte organer også skal gjelde for andre kommunale organer. Dette 
innebærer at bestemmelser i ny kommunelov som gjelder for folkevalgte organer, også 
gjelder for medvirkningsordningene. Noen av de mest sentrale bestemmelsene er i kapittel 7 
om valg til organet og i kapittel 11 om saksbehandling.  

Med folkevalgte menes i ny kommunelov medlemmer av kommunestyret og fylkestinget og 
personer som et folkevalgt organ har valgt inn i et folkevalgt organ eller et annet kommunalt 
organ etter § 5-2. Siden medlemmene til medvirkningsorganene skal velges av 
kommunestyret eller fylkestinget, betyr dette at medlemmene inngår i definisjonen av 
folkevalgte etter § 5-1. Bestemmelsene i den nye kommuneloven som gjelder for folkevalgte 
vil dermed også gjelde for medlemmene i medvirkningsorganene. Noen av de mest sentrale 
bestemmelsene er i kapittel 8 om rettigheter og plikter for folkevalgte. 

3.2 Lik regulering av de tre medvirkningsordningene så langt 
som mulig 

De tre medvirkningsordningene er rådgivende organer innen ulike saksområder. Målet med 
medvirkningsordningene er imidlertid det samme – å sikre medvirkning. Departementet 
foreslår at utgangspunktet er like regler for de tre medvirkningsordningene, med mindre det 
er særlige grunner som taler for at det er behov for ulik regulering. Lik utforming av 
bestemmelser om oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene vil innebære at 
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regelverket for de tre rådene blir mer oversiktlig. Dette vil kunne være en fordel for både 
medlemmer i rådene, kommuneadministrasjonen og politikerne i kommunen.  

Siden det i de to eksisterende særlovene for henholdsvis eldreråd og råd for personer med 
nedsatt funksjonsevne, er noe ulik regulering, vil dette innebære at det foreslås enkelte 
endringer i den nye forskriften sammenliknet med gjeldende rett. For ungdomsråd foreslås i 
all hovedsak tilsvarende regler som for de to øvrige rådene. Siden det i all hovedsak foreslås 
like regler for de tre rådene, foreslår departementet at reglene gis i en felles forskrift. 

3.3 Klar ordlyd 
Den nye forskriften vil blant annet bli benyttet av medlemmer i rådene, i tillegg til 
lokalpolitikere og ansatte i administrasjonen i samtlige kommuner. Siden dette er en forskrift 
som vil rette seg mot personer med ulik erfaringsbakgrunn og tilknytning til lokalpolitikken, er 
det ekstra viktig at ordlyden i forskriftene er klar.  

En klar ordlyd vil sikre at regelverket er brukervennlig ved at det er enkelt både å forstå og å 
bruke i praksis. Det kan også bidra til å forhindre feiltolkninger og usikkerhet om hva som er 
gjeldende rett. Departementet ber spesielt om høringsinnspill om hvorvidt ordlyden er 
tilstrekkelig klar eller om det er deler av ordlyden som bør klargjøres ytterligere.  

3.4 Veiledere 
En forutsetning for at regelverket for medvirkningsordningene skal fungere, er at det gis 
tilgjengelig og klar informasjon om regelverket. For gjeldende regulering er det utarbeidet 
ulike typer veiledningsmateriale. For eldreråd er det laget både veileder og rundskriv. Det 
samme gjelder for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Når det gjelder 
ungdomsråd er det også utarbeidet en del informasjonsmateriale, selv om denne 
medvirkningsordningen ikke har vært lovregulert tidligere.  

Departementet foreslår at det i tillegg til en ny felles forskrift for medvirkningsordningene, 
også bør lages veiledere for hver av de tre rådene. Veilederne vil f.eks. inneholde oversikt 
over hvilke regler som gjelder for rådene, både i ny kommunelov og andre relevante lover, og 
i ny forskrift om medvirkning. Veilederne vil også inneholde praktisk informasjon om arbeidet 
i rådet og gode eksempler.  

Veilederne bør være tilgjengelig fra samme tidspunkt som den nye forskriften trer i kraft. I 
arbeidet med veilederne vil det være av stor betydning å få innspill fra personer som har 
praktisk erfaring med arbeid i medvirkningsordninger.   

3.5 Målform  
Departementet har vurdert målformen for den nye forskriften. Både lov om kommunale og 
fylkeskommunale eldreråd og lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og 
fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m er på nynorsk, mens ny 
kommunelov er på bokmål. For å sikre god sammenheng i regelverket mellom ny 
kommunelov og forskrift som gis med hjemmel i kommuneloven, foreslår departementet at 
forskriften om medvirkning gis på bokmål. 
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3.6 Tidlig involvering 
Departementet foreslår at rådene skal sikres involvering på et tidlig tidspunkt i den 
kommunale saksbehandlingen, slik at rådenes uttalelse kan ha mulighet til å påvirke utfallet 
av saken. I gjeldende lov om eldreråd følger det blant annet at alle saksdokumenter skal 
legges frem for rådet i god tid før kommunestyret behandler saken, jf. §§ 3 og 7. Tilsvarende 
bestemmelse følger også av lov om råd for menneske med nedsatt funksjonsevne § 5. I 
rundskriv A-32/2007 til eldrerådsloven fremgår at det er viktig at kommunene legger frem 
sakene for eldrerådet på et tidspunkt i saksbehandlingen "…der rådet har høve til å påverke 
sakene."  

Oppgaven til rådene er å være rådgivende organer for kommunen. Rådene har rett til å 
uttale seg om saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og 
ungdom. For at rådenes rettighet til å uttale seg skal være en realitet, er det en forutsetning 
at rådene mottar saker på et så tidlig tidspunkt at rådets uttalelse kan ha mulighet til å 
påvirke utfallet av saken. Dersom saken i realiteten er avgjort på det tidspunktet rådet mottar 
saken, vil ikke rådet kunne utføre sin lovpålagte oppgave som rådgivende organ for 
kommunen.  

Departementet foreslår at det i forskriften fastsettes at saker skal sendes rådene på et tidlig 
tidspunkt i saksbehandlingen, slik at rådets uttalelse kan ha mulighet til å påvirke utfallet i 
saken. Dette følger allerede av gjeldende rett slik gjeldende eldrerådslov er tolket i rundskriv. 
Departementet foreslår at dette skal følge direkte av ordlyden i ny forskrift, slik at det fremgår 
klart at saken skal legges frem på et tidspunkt slik at rådene har mulighet til å påvirke det 
endelige vedtaket. Det er likevel unntak f.eks. for hastesaker etter kommuneloven § 11-8. I 
de tilfellene kommunen er i tvil om saken skal forelegges rådene, bør rådenes syn innhentes.  

En rekke ulike typer saker skal forelegges rådene, eksempelvis kommuneplaner og budsjett. 
Det vil derfor være lite hensiktsmessig å foreslå en mer detaljert regulering i forskrift av når 
ulike sakstyper skal forelegges rådene. Den enkelte kommunen må vurdere saksgangen ut i 
fra type sak og på bakgrunn av dette sikre at rådene mottar saken på så tidlig tidspunkt at 
rådets uttalelse kan ha mulighet til å påvirke utfallet i saken.  

3.7 Mulighet til møte- og talerett  
Spørsmålet om medlemmer av eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og 
ungdomsråd skal få møte- og talerett har vært praktisert ulikt fra kommune til kommune. 
Etter gjeldende kommunelov er det kun medlemmene i kommunestyret som i kraft av sitt 
verv har møte- og talerett i saker som kommunestyret behandler. Møte og taleretten står ikke 
direkte i ordlyden i gjeldende kommunelov, men det følger av kommunelovens § 40 nr. 1 og 
2 at medlemmene i kommunestyret har både en rett og en plikt til å møte og stemme. I den 
nye kommuneloven følger denne møte- og stemmeretten av § 8-1. Medvirkningsordningene 
kan på eget initiativ ta opp saker innenfor sitt saksområde og anmode kommunestyret om å 
følge opp saken. Det er imidlertid opp til kommunestyret selv å avgjøre om de vil behandle 
saken.  

Både etter den gamle og den nye kommuneloven er det bare kommunestyremedlemmer 
som i kraft av sitt verv har ordinær tale-, forslags- og stemmerett i saker som kommunestyret 
behandler. Det enkelte kommunestyret kan vedta å gi medlemmer av rådene møte- og 
talerett i kommunestyremøter.  
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Kommuneloven - både den gjeldende og den nye - åpner derfor ikke for at departementet i 
forskrift kan gi medlemmene i eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og 
ungdomsråd flere rettigheter enn det som er fastsatt i kommuneloven. Departementet 
foreslår dermed ingen forskriftsbestemmelser om møte- og talerett.  

3.8 Valg av medlemmer til rådene  
Utgangspunktet er at valg av medlemmer og varamedlemmer til rådene er regulert i den nye 
kommuneloven kapittel 7. Departementet har vurdert om det i tillegg er behov for 
særregulering av valg av medlemmer og varamedlemmer til rådene i forskriften.  

På grunn av at medlemmer til rådene velges på bakgrunn av at de representerer henholdsvis 
eldre, personer med funksjonsnedsettelse eller ungdom, antar departementet at det i de 
fleste tilfeller trolig vil være enstemmighet i kommunestyret ved valg av medlemmer til 
rådene. Departementet er ikke kjent med at det har vært tilfeller hvor det ikke har vært mulig 
å gjennomføre valg av medlemmer til eldreråd eller råd for personer med 
funksjonsnedsettelse, selv om det for disse to rådene etter gjeldende særlover kun har vært 
mulig å benytte avtalevalg.  

Siden avtalevalg er betinget av et enstemmig vedtak i kommunestyret, vil det være 
nødvendig med en annen måte å regulere valg på enn avtalevalg for de tilfeller hvor det ikke 
er enighet i kommunestyret. Forholdsvalg innebærer at partier eller grupper representert i 
kommunestyret leverer hver sin liste med kandidater. Medlemmer til rådene velges på 
bakgrunn av sin erfaring som henholdsvis eldre, person med funksjonsnedsettelse eller 
ungdom og ordningen med lister fra partier og grupper vil derfor trolig være mindre egnet enn 
avtalevalg. Ved forholdsvalg til eldreråd, må listene til partiene utformes slik at det sikres at 
flertallet i rådet er over 60 år. Ved valg til samtlige råd vil det være viktig å sikre at 
medlemmene som velges har ulik bakgrunn. Forholdsvalg er trolig en mindre egnet måte å 
gjennomføre valg av medlemmer til rådene på, men det er likevel en mulig måte å 
gjennomføre valget på. Andre måter å gjennomføre valg på enn avtalevalg og forholdsvalg, 
f.eks. flertallsvalg som gjelder ved valg av leder og nestleder, er ikke egnet ved valg av flere 
medlemmer til rådene. Forholdsvalg vil dermed være det eneste aktuelle alternativet for de 
tilfeller der det ikke er enighet om avtalevalg. 

Departementet kan på denne bakgrunn ikke se at det er behov for særregulering av 
valgordningen for valg av medlemmer og varamedlemmer til rådene, utover de 
bestemmelser i ny kommunelov som gjelder for valg til rådene.  

3.9 Nærmere om forslag om formål 
Departementet foreslår at formålet fremgår av forskriften § 1. Det foreslås at formålet med 
forskriften skal være å legge til rette for en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra eldre, 
personer med funksjonsnedsettelse og ungdom i saker som gjelder dem. 

Med bred medvirkning menes at rådet har rett til å gi rådgivende uttalelse i et bredt spekter 
av saker. Med bred medvirkning vises det også til at de som velges som medlemmer til 
rådene bør ha ulike erfaringer. Eldrerådet bør bestå av personer med et vidt aldersspenn for 
å sikre kunnskap om ulike deler av alderdommen. Det følger av loven at flertallet av 
medlemmer i eldrerådet skal ha fylt 60 år på valgtidspunktet. Rådet for personer med 
funksjonsnedsettelse bør bestå av personer med ulik erfaring og bakgrunn for å sikre at 
rådet representerer personer med ulike funksjonsnedsettelser. Ungdomsrådet bør bestå av 
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ungdom i forskjellige aldre, med ulik erfaring og utdannelse for å sikre at forskjellige 
ungdomsgrupper blir representert. 

Med åpen og tilgjengelig medvirkning menes at kommunen må sikre at rådene mottar alle 
relevante saker hvor rådene kan avgi uttalelse. Rådene kan også ta opp saker på eget 
initiativ. Møtene i rådene skal være åpne og tilgjengelige for enhver som ønsker å overvære 
møtene og rådets uttalelser skal være offentlige.  

Departementet foreslår at formålet angis på et overordnet nivå, og at formålet dermed ikke 
inneholder opplisting av eksempler på hvilke saker som skal legges frem for rådene. Siden 
rådene vil kunne ta opp et bredt spekter av ulike saker, kan en opplisting av eksempler tolkes 
som en avgrensning. 

3.10  Nærmere om forslag om oppgaver 
Departementet foreslår at bestemmelser om rådenes oppgaver følger av forskriften § 2. 
Rådene har som oppgave å være et rådgivende organ for kommunen, dette følger av ny 
kommunelov § 5-12. Rådene har rett til å komme med rådgivende uttalelser i saker som 
gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom og kan også ta 
opp saker på eget initiativ. Rådene vil kunne komme med uttalelse i en rekke ulike type 
saker og vil kunne bidra til å belyse sakene og sikre at perspektivet til eldre, personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdom blir synliggjort. Som rådgivende organ vil rådenes fokus 
være mot saker på et overordnet nivå, blant annet budsjett og kommuneplaner.  

Departementet foreslår at kommunestyret skal forelegge saker som gjelder eldre, personer 
med funksjonsnedsettelse og ungdom for rådene. Dette er en videreføring av tilsvarende 
bestemmelse som etter gjeldende rett følger av eldrerådsloven. Bestemmelsen er viktig for 
rådenes mulighet til å utføre sin oppgave som rådgivende organ og sikrer at rådet holdes 
oppdatert på relevante saker. For at rådenes rettighet til å uttale seg skal være en realitet, er 
det en forutsetning at rådene mottar saker på et så tidlig tidspunkt at rådets uttalelse kan ha 
mulighet til å påvirke utfallet av saken. Kommunestyret skal etablere rutiner som sikrer dette, 
dette er nærmere omtalt i punkt 3.6 i høringsnotatet.  

Rådenes funksjon og rolle tilsier at de ikke skal behandle saker som gjelder enkeltpersoner. 
Departementet foreslår derfor å videreføre dette prinsippet, som etter gjeldende rett følger av 
tolkningen av de to særlovene om henholdsvis eldreråd og råd for personer med 
funksjonsnedsettelse. Departementet foreslår at dette bør følge direkte av ordlyden i ny 
forskrift.  

Rådet for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og ungdom er i § 5-12 gitt 
kompetanse til å gi rådgivende uttalelser. Utgangspunktet etter ny kommunelov er at 
kommunestyret kan delegere myndighet til å treffe vedtak til andre folkevalgte organer 
innenfor rammene av kommuneloven. Siden det følger av loven at medvirkningsordningenes 
oppgave er å være rådgivende organer, vurderer departementet at § 5-12 dermed 
innskrenker muligheten til å delegere vedtakskompetanse til rådene etter § 5-3. Selv om 
dette allerede følger av tolkningen av den nye kommuneloven, foreslår departementet at det 
fremgår av ordlyden i forskriften at rådene ikke kan få delegert vedtakskompetanse. 
Bakgrunnen er at utøvelse av myndighet er utenfor det mandatet rådene har fått som 
rådgivende organer. I en rekke kommuner er det eksempler på at kommunestyret har 
delegert vedtakskompetanse til rådene, slik at rådene for eksempel kan disponere og fordele 
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midler. Etter ny kommunelov vil dette være mulig ved at kommunestyret ber om rådenes 
vurdering i saken, før kommunestyret fatter vedtak om tildeling av midlene.  

Uttalelser fra rådene skal følge saken til det organet i kommunen som avgjør saken. 
Kommunestyret er ikke forpliktet til å følge uttalelsene fra rådene, men rådenes uttalelse skal 
følge saken slik at dette er del av grunnlaget i saken som kommunestyret må vurdere før de 
tar sin avgjørelse. Rådets uttalelser er offentlige. 

Departementet foreslår en bestemmelse om at rådene hvert år skal utarbeide en årsmelding, 
tilsvarende bestemmelse om årsmelding følger etter gjeldende rett av de to særlovene. 
Årsmeldingen skal legges frem for kommunestyret. Departementet vurderer at det ikke er 
behov for detaljert regulering av innholdet i årsmeldingen. Årsmeldingen vil f.eks. kunne 
inneholde oversikt over medlemmer, mandat og hvilke saker rådet har behandlet i løpet av 
året som har gått, i tillegg til en oppsummering av rådets uttalelser. 

3.11  Nærmere om forslag om sammensetning og organisering 
Bestemmelser om sammensetning og organisering av rådene foreslås i § 3 i ny forskrift. Det 
er kommunestyret selv som velger et råd for eldre, et råd for personer med 
funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd, dette følger av ny kommunelov § 5-12. Valget kan 
ikke delegeres. Valgreglene følger av ny kommunelov, dette er nærmere omtalt under punkt 
3.8 i dette høringsnotatet. 

Det foreslås at det også skal være opp til kommunestyret å avgjøre antallet medlemmer og 
varamedlemmer som skal velges til de tre rådene. Departementet kan ikke se at det er 
behov for å regulere antallet medlemmer i forskriften. Det er derimot hensiktsmessig at det er 
lokalt handlingsrom, slik at f.eks. mindre kommuner kan velge råd som består av færre 
medlemmer, mens større kommuner kan stå fritt til å velge flere medlemmer til rådene. 
Kommunestyret bør innhente uttalelser fra organisasjoner for henholdsvis eldre, personer 
med funksjonsnedsettelse og ungdom før antallet medlemmer i de ulike rådene fastsettes.  

Det foreslås videre at kommunestyret vedtar mandatene for og sammensetningene av 
rådene. Tilsvarende regulering følger etter gjeldende rett av særloven for råd for personer 
med funksjonsnedsettelse. Kommunestyret kan i mandatet for rådene fastsette nærmere 
bestemmelser, f.eks. om rådets arbeidsmåte og saksgang. Rådene har rett til å uttale seg før 
kommunestyret fastsetter mandat for rådene. 

Departementet foreslår at det er henholdsvis eldrerådet, råd for personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet som selv velger sin leder og nestleder. Etter 
gjeldende lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne er det kommunestyret som 
oppnevner leder og nestleder. Valg av leder og nestleder er en oppgave som rådet bør gis 
kompetanse til å utføre selv. Departementet viser til at dette har vært gjeldende rett for valg 
av leder og nestleder til eldreråd, og kan ikke se at det er noen grunner som tilsier at valg av 
leder og nestleder skal reguleres annerledes for råd for personer med funksjonsnedsettelse. 
Leder og nestleder skal velges blant medlemmene i rådet. Det følger av ny kommunelov 
hvordan valget skal gjennomføres, blant annet at leder og nestleder skal velges ved 
flertallsvalg. 

Departementet foreslår at organisasjoner for henholdsvis eldre, personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdom skal ha rett til fremme forslag om medlemmer til rådene. 
Etter eldrerådsloven er det pensjonistforeninger som har rett til å fremme forslag om 
medlemmer til eldrerådet. Betegnelsen organisasjoner for eldre som foreslås i forskriften vil 
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omfatte både pensjonistforeninger og andre organisasjoner som representerer eldre. 
Departementet foreslår å videreføre at organisasjoner for personer med 
funksjonsnedsettelse skal ha rett til fremme forslag om medlemmer til rådet for personer med 
funksjonsnedsettelse. Departementet foreslår at organisasjoner som representerer ungdom 
skal ha rett til fremme forslag om medlemmer til rådet. Dette inkluderer også elevråd, 
fritidsklubber og ungdomshus m.v. Kommunen må kontakte organisasjonene slik at de 
mottar informasjon om retten til å fremme forslag om medlemmer i god tid før valget av 
medlemmer til rådene skal gjennomføres.  

For at rådene skal kunne utføre sine oppgaver er det nødvendig at rådene får tilstrekkelig 
sekretariatshjelp, dette følger etter gjeldende rett av de to særlovene om henholdsvis 
eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse. Det vil kunne være behov for hjelp til 
for eksempel møteinnkalling, utforming av sakslister, bestilling av møterom, føring av 
møtereferat og utsending av rådenes uttalelser. Departementet foreslår at rådene skal gis 
tilstrekkelig sekretariatshjelp.  

Departementet foreslår en videreføring av eldrerådslovens bestemmelse om at rådet har rett 
til å uttale seg før kommunestyret setter ned sekretariat, fastsetter saksbehandlingsregler og 
vedtar budsjett for rådet. Rådene kan dermed blant annet komme med uttalelse om hvor i 
kommunens administrasjon sekretariatet skal plasseres, hvilke oppgaver sekretariatet skal 
ha og hvor stor stillingsprosent sekretariatet skal gis. Departementet foreslår ikke en 
detaljregulering av saksbehandlingsreglene for rådene, slik at det gis lokalt handlingsrom for 
kommunestyret. Saksbehandlingsreglene som kommunestyret vedtar, må være i tråd med 
kravene til saksbehandling som følger av relevant regelverk for rådet, herunder 
kommuneloven og forvaltningsloven. 

Utgangspunktet er at det skal opprettes et eldreråd, et råd for personer med 
funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd for hver kommune. Kommuner kan velge å opprette 
kommunedelsutvalg og overføre oppgaver som gjelder eldre, personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdom til kommunedelsutvalgene. I disse tilfeller skal det 
opprettes råd for alle disse tre gruppene for hvert kommunedelsutvalg, i tillegg til et sentralt 
eldreråd, et sentralt råd for personer med funksjonsnedsettelse og et sentralt ungdomsråd for 
hele kommunen. Departementet foreslår tilsvarende reguleringen i forskrift som det som 
følger av eldrerådsloven om eldreråd i kommunedelsutvalg og sentralt eldreråd. 
Departementet er i tvil om det er nødvendig med krav om et sentralt råd for disse tre 
gruppene i de tilfeller kommuner velger å opprette råd for hvert bydelsutvalg, og ber om 
høringsinnspill til dette.  

Etter eldrerådsloven har det også vært adgang til å opprette eldreråd for annet geografisk 
område i kommunen etter søknad til Arbeids- og sosialdepartementet. Departementet 
vurderer at det ikke er behov for tilsvarende bestemmelse i ny forskrift fordi denne 
muligheten i svært liten grad har vært benyttet.  

3.12  Mulighet for felles råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse 

Utgangspunktet er at hver kommune skal opprette separate råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse. Departementet ser imidlertid at det for spesielt mindre kommuner kan 
være vanskelig å få tilstrekkelig mange medlemmer til to separate råd. Det bør derfor være 
en unntaksregel for de tilfeller der det vanskelig lar seg gjøre. Etter gjeldende rett følger 
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adgang til å opprette felles råd av særlovene om eldreråd og råd for personer med nedsett 
funksjonsevne. Ordlyden i lovene inneholder ikke noen vilkår for å opprette felles råd. Det 
står i rundskrivet til eldrerådsloven at dersom personer med funksjonsnedsettelse og eldre 
"... ikkje opplever å ha sterke nok felles interesser og dermed ikkje vil medverke til eit felles 
råd, så vil ikkje eit felles råd oppfylle formålet med lova." 

Departementet foreslår at muligheten for felles råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse følger av forskriften. Den klare hovedregelen er separate råd, felles råd 
er kun mulig når det er vanskelig å få opprettet to separate råd. Departementet vurderer at 
en forutsetning for at et felles råd skal fungere, er at både organisasjoner for eldre, 
organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse og eksisterende råd finner at et felles 
råd kan sikre at begge gruppers interesser blir ivaretatt. Kommunestyret må sørge for at 
organisasjoner for eldre, organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse og etablerte 
råd for disse gruppene blir hørt, før kommunen avgjør om felles råd skal opprettes. 
Departementet foreslår at dette følger direkte av ordlyden i forskriften. I ordlyden foreslås 
også en presisering av at felles råd kan opprettes i de tilfeller det er vanskelig å få opprettet 
to separate råd. Kommunestyret må dermed i første omgang vurdere opprettelse av to 
separate råd. Felles råd kan kun opprettes i de tilfeller hvor det vanskelig lar seg gjøre å 
opprette separate råd. Dette innebærer at terskelen for å opprette felles råd skal være høy, 
og forbeholdt de tilfeller hvor det f.eks. ikke er mulig å finne nok medlemmer som kan påta 
seg et slikt verv.  

3.13  Ikrafttredelsestidspunkt  
Ny kommunelov er vedtatt av Stortinget og skal tre i kraft i løpet av 2019. Departementet 
vurderer at det er hensiktsmessig at forskriften om medvirkning trer i kraft i forbindelse med 
konstituerende møte i kommunestyret eller fylkestinget etter at kommunestyre- og 
fylkestingsvalget i 2019 er gjennomført. Fra samme tidspunkt legger departementet opp til at 
de to eksisterende særlovene om henholdsvis eldreråd og råd for personer med 
funksjonsnedsettelse, blir opphevet. Ikrafttredelsestidspunktet vil dermed kunne være noe 
ulikt for hver enkelt kommune, siden ikrafttredelsestidspunktet vil avhenge av tidspunktet for 
det konstituerende møtet i kommunen. 

Etter valget skal det gjennomføres et konstituerende møte i kommunestyret senest innen 
utgangen av oktober måned. Det følger videre av ny kommunelov § 7-1 at dersom ikke nye 
medlemmer blir valgt i det konstituerende møtet, kan funksjonstiden til de sittende 
medlemmene i rådene utvides til det er avholdt nyvalg, men ikke lenger enn til første 
årsskifte i den nye valgperioden. Siden departementet legger opp til at særlovene om 
eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse oppheves fra og med det 
konstituerende møtet, vil det dermed kunne gå noe tid fra gjennomføringen av det 
konstituerende møtet til nye råd blir valgt. Det vil derfor kunne være behov for 
overgangsbestemmelser som sikrer at eksisterende råd kan fortsette frem til nye råd er valgt. 
Eventuelle overgangsbestemmelser vil bli vurdert og eventuelt foreslått i egen felles forskrift 
om overgangsbestemmelser.   

4 Økonomiske og administrative konsekvenser 
Departementet foreslår i all hovedsak at regelverket som etter gjeldende rett følger av 
særlovene om eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse, videreføres i 
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forskriften. Departementet foreslår i all hovedsak tilsvarende regler for ungdomsråd. For 
kommuner og fylkeskommuner innebærer derfor ikke forslaget økonomiske eller 
administrative konsekvenser av betydning.  

Ny kommunelov innebærer at kommuner og fylkeskommuner også får plikt til å ha 
ungdomsråd. De fleste kommuner og fylkeskommuner har allerede en form for 
medvirkningsordning for ungdom. Ifølge tall fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets database for kommunal organisering, hadde 76 prosent av 
kommunene i 2016 opprettet ungdomsråd og 24 prosent hadde barn- eller ungdommens 
kommunestyre. Samlet hadde ca. 90 prosent av kommunene en av de to eller begge 
formene for medvirkningsordning. Tall fra databasen viser også at de fleste 
fylkeskommuner har medvirkningsordninger for ungdom, 57 prosent av fylkene har 
barne- og/eller ungdomsråd og 67 prosent har barn og unges fylkesting. I alt har 89 
prosent av fylkeskommunene en medvirkningsordning for ungdom i 2016.  

Departementet legger til grunn at sekretariat for ungdomsråd for eksempel vil kunne 
samordnes med sekretariatet til eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse. 
Videre vil en samling av regulering av de ulike medvirkningsordningene i kommuneloven 
med tilhørende forskrift bidra til en administrativ forenkling, også av ordningene kommunene 
og fylkeskommunene allerede er pålagt å ha. Departementets vurdering er derfor at forslaget 
ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for kommuner og 
fylkeskommuner. 

Regelverket om medvirkningsordningene vil være innenfor fagområdet til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. For departementet blir dette en ny oppgave. Departementets 
nye fagoppgave gjelder medvirkningsordningene, mens det fremdeles er Helse- og 
omsorgsdepartementet som er fagdepartement for saker som gjelder eldre og Barne- og 
likestillingsdepartementet som er fagdepartementet for saker som gjelder barn og ungdom, 
og saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse. Departementet vurderer at 
endringen ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dersom endringen har økonomiske 
konsekvenser for departementet vil dette dekkes innenfor departementets egne rammer. 

5 Forslag til forskrift 

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, 
personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om 
medvirkningsordninger) 
 

Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet XXXX med hjemmel i lov 22. juni 
2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner § 5-12. 

 

§ 1 Formål  

Forskriften skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra  

a) eldre gjennom eldrerådet i saker som angår dem 
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b) personer med funksjonsnedsettelse gjennom rådet for personer med 
funksjonsnedsettelse i saker som angår dem 

c) ungdom gjennom ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom i 
saker som angår dem.   
 

§ 2 Oppgaver  

 Eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet eller annet 
medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for kommunen og fylkeskommunen.  

Rådene har rett til å uttale seg i saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdom. Slike saker skal kommunestyret og fylkestinget forelegge 
for dem. Kommunestyret og fylkestinget skal etablere rutiner som sikrer at rådene mottar 
sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådene har mulighet til 
å påvirke utfallet av saken. Rådene kan også ta opp saker på eget initiativ.    

 Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale eller fylkeskommunale 
organet som avgjør saken endelig.  

Rådene skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner. Rådene kan heller ikke 
få delegert vedtaksmyndighet. 

 Rådene skal hvert år utarbeide hver sin årsmelding som skal legges frem for 
kommunestyret eller fylkestinget. 

 

§ 3 Sammensetning og organisering  

 Kommunestyret og fylkestinget vedtar mandatet for og sammensetningen av 
eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet eller annet 
medvirkningsorgan for ungdom. De bestemmer også hvor mange medlemmer og 
varamedlemmer rådene skal ha.  

 Rådene velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene.  

Organisasjoner for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom har 
rett til å fremme forslag om medlemmer til det rådet som representerer deres interesser.  

Rådene skal gis tilstrekkelig sekretariatshjelp.  

Rådene har rett til å uttale seg før kommunestyret og fylkestinget setter ned et 
sekretariat, fastsetter saksbehandlingsreglene og vedtar budsjett og mandat for dem.  

 Hvis kommunene har overført oppgavene som gjelder eldre, personer med 
funksjonsnedsettelse eller ungdom til kommunedelsutvalg, skal det være et eldreråd, et råd 
for personer med funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for 
ungdom i alle kommunedelene. Kommunedelsutvalget ivaretar kommunestyrets rettigheter 
og plikter overfor rådene. Hvis oppgavene er overført til kommunedelsutvalg, skal det også 
velges et sentralt eldreråd, et sentralt råd for personer med funksjonsnedsettelse og et 
sentralt ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom.  

 

§ 4 Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse  
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 Kommunen eller fylkeskommunen kan opprette ett felles råd for eldre og personer 
med funksjonsnedsettelse hvis det er vanskelig å få opprettet to separate råd.  

Organisasjoner for eldre, organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse og 
etablerte råd for eldre og for personer med funksjonsnedsettelse i kommunen eller fylket, 
skal bli hørt før kommunestyret eller fylkestinget avgjør om det skal opprettes ett felles råd. 

 

§ 5 Ikrafttredelse 

 Forskriften trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte 
kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019–2023. 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 77 05 86,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

Til regionrådet (ordførere) og rådmannsutvalget som innkalling  
Sendes varaordførere, leder og nestleder i representantskapet til orientering 
 
 
                                                                           Dato: 15.01.19 

 
MØTE I 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
 
Det innkalles til møte; 
 
Tid: Onsdag 30. januar kl 1800-2000 

Parallelle møter i regionrådet og rådmannsutvalget (egne sakslister) 
Torsdag 31. januar kl 0830-1200 
Fellesmøte regionrådet og rådmannsutvalget 

 
Sted:  Hotell Edge, Tromsø 
 
Saksliste og dokumenter finnes vedlagt. 
 
Eventuelt forfall bes meldt sekretariatet snarest.  
 
 
 Vel møtt! 
 
        (sign.)                                ___________                                      
Svein O. Leiros   Berit Fjellberg 
rådsordfører   daglig leder 
 
 
 
Kopi:  Revisor 
 Media 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no 

EMNE: Møte nr 2-2018 
STED: Tromsø 
TIDSPUNKT: 30. og 31. januar 2019 

 
SAKSLISTE REGIONRÅDSMØTE: Onsdag 30. januar kl 1800-2000 
 
VEDTAKSSAKER: SAKSUTREDNING MED INNSTILLING 

Saksutredning 
RR-møte 30.-31.1.19.doc

 
Sak 03/19 Godkjenning av protokoll 15.01.19 

Protokoll fra møte 
NTRR 15.01.19.docx

 
Sak 04/19 Agenda til fellesmøte med Tromsø-områdets 

regionråd februar 2019 
 

Sak 05/19 Høring – ny forskrift om råd for eldre, for 
personer med funksjonsnedsettelse og for 
ungdom  

Høringsbrev 
forskrift medvirkning.docx

 

Høringsnotat_om_
medvirkning.pdf

 
 
ORIENTERINGSSAKER: 
 
Orientering fra styreleder: 

 Saker i arbeid pr tiden  
o Infrastrukturprosjektet/konferanse 14. februar i Olderdalen 
o Kompetanseløft Nord-Troms 
o HoppIDÈ grunnskole og videregående skole 
o Prosjekt Lyngshest 

 Drivkraft Nord-Troms (finansiering, styringsgruppe, rekruttering 
prosjektleder) 

 Ny struktur for yrkesfaga i Troms – drøftingsmøte (regionråd, RUST, vgs 
Arena Nord-Troms) 

 Samarbeidsavtale med Sametinget - status 
 
Orientering fra saksordfører Eirik L. Mevik  

o Status i arbeidet med Nord-Troms konferansen 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no 

o Status i arbeidet med HoppIDÈ unge gründere 
 
 
 
DRØFTINGSSAKER: 

 Deltakelse Nasjonal rassikringskonferanse 19.02.19 i Bergen 
 Møter i Oslo april – hvilke saker/hvem vil vi møte? Tidspunkt? 

(kommunalpolitisk toppmøte 9. april, KS – deltar alle ordførere?) 
 Åpen post - aktuelle saker: Aktuelt å delta på Sjømattransportkonferanse i 

Tromsø 10.-11. april? 
 
 
SAKSLISTE TIL FELLESMØTE 31. JANUAR KL 0830-1200 
Regionrådet og rådmannsutvalget – TEMA; EVALUERING AV SAMARBEIDET 
 
Arbeidsutvalget har foreslått en tredelt evaluering; 

 Overordnet nivå – med utgangspunkt i utvidet samarbeidsavtale vedtatt av 
alle kommunestyrene i 2018 

 Oversikt samarbeid - rapportering og styring av samarbeidene 
 Møtestruktur  

 
Konklusjoner/oppsummeringer i møtet protokolleres som vedtak. 
 
Sak 06/19 Oppfølging av utvidet samarbeidsavtale mellom 

eierkommunene i regionrådet 
 

Utvidet 
samarbeidsavtale NTRR sign 25.09.18.pdf

Sak 07/19 Oversikt samarbeid - Porteføljestyring og 
rapportering av samarbeid og  
prosjekter 
 

 
Oversikt 

interkommunale samarbeid.docx

 
Prosedyrer og 

styringverktøy RU vedtatt 26.11.18.docx

Sak 08/19 Evaluering møtestruktur – delte møter – 2 
fellesmøter i året 
 

 

 
 
Svein O. Leiros 
Rådsordfører 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

PROTOKOLL FRA MØTE 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 
EMNE: Møte nr 1-2019 
STED: Skjervøy 
TIDSPUNKT: 15. januar 2019 kl 1100 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Svein O. Leiros, Kåfjord 

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 
Øyvind Evanger, Nordreisa 
Knut Jentoft, Storfjord 
Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 

Sekretariat: Berit Fjellberg, daglig leder  
Forfall: Eirik Losnegaard Mevik/ Ronald Jenssen, Kvænangen 

 
I tillegg til regionrådet møtte: 
Fra styringsgruppa: 

 Sigleif Pedersen 
Fra NUNT: 

 Jan Fjære 
 
Merknad til innkalling: Ingen 
Merknad til sakslisten: ingen 
 
Tema for møtet: INFRASTRUKTUR NORD-TROMS 
 
VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 01/19  Godkjenning av protokoll fra møte 27.11.18   
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte 27.11.18 
 
Forslag til vedtak: 
Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 27. 
november 2018. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
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Sak 02/19 Strategier transportinfrastruktur Nord-Troms 
Saksdokumenter: 

 Kunnskapsgrunnlag – status og strategier transportinfrastruktur Nord-Troms 
 Kortversjon - status og strategier transportinfrastruktur Nord-Troms 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Regionrådet iverksatte prosjektet «Regional plan for infrastruktur i Nord-Troms» 
vinteren 2018. Målet for prosjektet er: 

«Utarbeide et samlet kunnskapsgrunnlag med et helhetlig bilde av dagens infrastruktur og 
næringstransporter i Nord-Troms. Resultatet skal være en statusrapport for dagens næringsliv 
og en synliggjøring av hvordan næringslivet i regionen vil utvikle seg de neste 10 årene. På 
bakgrunn av dette skal det utarbeides anbefalinger og tiltak for å bedre infrastrukturen og 
fremkommelighet for personer og gods i Nord-Troms.» 

 
Til å utarbeide kunnskapsgrunnlaget ble Transportutvikling AS antatt som  
leverandør av oppdraget. Oppstartsmøte med styringsgruppa som ledes av  
saksordfører Ørjan Albrigtsen ble juni 2018. Øvrige medlemmer av styringsgruppa 
er Stig Kjærvik, Lyngen kommune, Håvard Høgstad, Arnøy Laks AS,  
Karin Karlsen, Kåfjord kommune og Sigleif Pedersen, Avfallsservice AS. 
 
Resultatet av oppdraget skal benyttes til å utarbeide regionale strategier som skal 
synliggjøre berettigelsen av infrastrukturtiltak i Nord-Troms, og som grunnlag for  
større politisk gjennomslagskraft i dag og i framtiden. Rapporten skal bestå av et 
grundig kunnskapsgrunnlag som skal utgjøre dokumentasjon for framtidig 
omforent arbeid for økt innsats i regionen knyttet til arbeidet med infrastruktur. 
Kunnskapsgrunnlaget skal dokumentere hva næringslivet i regionen generer. Vi vil 
synliggjøre verdiene som skapes i næringslivet, da dette vil utgjøre den viktigste 
argumentasjon for satsinger i regionen. 
 
Rapporten med statusbilde og framtidsbilde danner grunnlaget for samskapt 
politikkutvikling for større politisk gjennomslagskraft. I tillegg vil 
kunnskapsgrunnlaget bli brukt i utarbeidelse av ulike kommunale og regionale 
planer. 
 
Underveis i arbeidet har det vært avholdt innspillmøter hvor lokalpolitikere og 
næringsliv har deltatt. 
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Vurdering: 
Styringsgruppa er godt fornøyd med leveransen fra Transportutvikling AS. De har 
levert i henhold til bestilling og framdrift. Vi har mottatt et grundig og omfattende 
kunnskapsgrunnlag og en kortversjon med status og strategier for 
transportinfrastruktur i Nord-Troms. 
 
Følgende strategier er foreslått: 

1. Synliggjøre regionens fordeler og verdiskapning 
2. Fokus på sammenhengende korridorer og fjerne flaskehalser 
3. Fokus på fylkesvei og fylkesveiferger 
4. Løfte fram havnene 
5. Styrke kollektivtilbudet 
6. Etablere separate strategier og prosjekter 

 
Styringsgruppa vil anbefale å særlig vektlegge strategi 1 og 2. Den første   
synliggjør verdiskapningen i regionen, noe som er dokumentert med høy 
verdiskapning og høyt transportomfang i forhold til folketallet. Dette gjelder både 
sjømatnæringen, industrien på Furuflaten, reiseliv og landbruk. I tillegg benyttes 
transportinfrastrukturen gjennom Nord-Troms av hele Nord-Norge. Både E6, E8 og 
hovedleia går gjennom regionen. 
 
Den andre strategien er å fokusere på sammenhengende korridorer og fjerne 
flaskehalser. Det vil si strekninger som fungerer optimalt over en lengre distanse, 
og ikke bare enkeltstrekninger. Prioriterte korridorer er viktig i en slik sammenheng 
– og de regionale korridorene bør ses i sammenheng med de nasjonale NTP 
korridorene. Korridortenkingen bør derfor tillegges vekt i det videre arbeidet. 
 
Styringsgruppa overleverer rapporten til regionrådet 15. januar 2019.  
 
 
Innstilling fra styringsgruppa i infrastrukturprosjektet: 

1. Nord-Troms Regionråd arbeider videre med 5 integrerte og 
sammenhengende transportkorridorer. Vi vil da oppnå en bedre sammenheng 
i strategiarbeidet i forhold til de tenkemåter og metodikker som benyttes i 
NTP og RTP. Korridorene er: 

 Korridor 1: E6 mellom Alta og Nordkjosbotn, med tilknytninger 
 Korridor 2: E8 mellom Tromsø og Finskegrensen, med tilknytninger 
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 Korridor 3: FV 347, FV869, FV 866- E6 Årviksand-Skaret-Skjervøy –
Langslett- Olderdalen 

 Korridor 4: FV91, med tilknytninger 
 Korridor 5: En sjøtransportkorridor på sjø som involverer gods og 

passasjerer. 
 

2. Nord-Troms regionen har høy verdiskaping og høyt transportomfang i 
forhold til folketallet. For å klare å få flere samferdselsmidler til vår region 
blir det svært viktig å synliggjøre regionens fordeler og verdiskapning. 
Styringsgruppen anbefaler regionrådet å utarbeide en strategi på hvordan 
verdiskapingen i regionen skal synliggjøres for regionale og nasjonale 
beslutningstakere. 
 

3. Rapportene er i henhold til bestillingen og rapportene tas til etterretning. 
 
Forslag til tilleggsspunkt fremmet i møte: 

4. Det gis åpning for å komme med innspill til rapporten. Frist settes til fredag 
18. januar. Eventuelle innspill sendes Ørjan Albrigtsen. 

 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
 
Møtet hevet kl 1300. 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2018/42 -17 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 23.01.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
1/19 Formannskap 04.02.2019 

 

Delegerte saker Formannskap november-desember 2018 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 

Delegerte vedtak 
  

 Seleksjon: Utvalg: 15 - Delegert Formannskap, Utvalgssaksår: 2018  

 Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Tittel Status Saksbehandler 
FS-DEL 9843/2018 63/18 DS 19.11.2018 Kulturmidler 2018 J Kjersti Hovland Rennestraum 
Vedtak  
1. Tildeling skjer i henhold til vedlagt skjema  
2. Beløpene belastes budsjettpost 1.4718.453.380  
3.  

Kulturmidler       
Lag Grunnstønad 1/4 Aktivitetstilskudd 1/2 Andre aktiviteter Sum 
  13 250  26 500  13 250 53 000 
MUIL 13 3 076 3 7 227 4 5 889 16 192 
OIK 10 2 366 3 7 227 0 0 9 593 
IKIL 10 2 366 3 7 227 1 1 472 11 066 
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OJF 8 1 893 0 0 1 1 472 3 365 
MMK 4 946 1 2 409 1 1 472 4 828 
YKIL 11 2 603 1 2 409 2 2 944 7 956 
Sum 56 13 250 11 26 500 9 13 250 53 000 

 
 FS-DEL 9863/2018 64/18 DS 19.11.2018 Kulturmidler 2018: Investeringer, vedlikehold og 
drift av hus og anlegg J Kjersti Hovland Rennestraum 
Vedtak  
1. Tildeling av midler skjer i henhold til vedlagt skjema  
2. Beløpene belastes budsjettpost 1.4730.453.389  

Inv drift og vedl. Av hus og anlegg    
Årets tildelingssum 15 000    
Lag      
 Søknadssum Kostn. Iflg. 

Regnskap 
Andel Prosent Tildelingssum 

MUIL 20 000  0 10 % 1 487 
OIK 15 559  0 8 % 1 157 
IKIL 64 391  0 32 % 4 787 
OJF 84 164  0 42 % 6 257 
MMK 0  0 0 % 0 
YKIL 17 638  0 9 % 1 311 
Sum 201 752  1 100 % 15 000 

 
 FS-DEL 9927/2018 65/18 DS 21.11.2018 Svar på søknad om endring av ansvarsretter - gnr 1, 
bnr 122  J John Johansen 
Per Ø. Skogmo 
Vedtak: 
Lokal godkjenning av foretak: 
Med hjemmel i pbl 2008 § 22-3 og SAK10 § 9-2, gis lokal godkjenning og registreres 
ansvarsrett i forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak: 
Foretak Godkjenningsområde
Traktor&Maskin v/Anna Th.

Org. nr. 989748297

Lyngen Rør AS
Org. nr. 913882776

PRO/UTF – Grunnfundamentering og terrengarbeid 
samt utvendig vann og avløp. Tiltaksklasse 1

PRO/UTF – Innvendig sanitæranlegg, Tiltaksklasse 1

 
Det var tidligere Saltdalshytta AS som hadde erklært ansvarsrett for disse fagområdene. 
 
FS-DEL 9933/2018 66/18 DS 21.11.2018 Svar - midlertidig brukstillatelse for fritidsbolig J 
John Johansen 
Per Ø Skogmo 
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Vedtak:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10, gis midlertidig brukstillatelse for fritidsbolig på gnr 
1, bnr 122. Dette etter søknad fra ansvarlig søker for tiltaket.  
Jf. søknad gis midlertidig brukstillatelse frem til 30.06.2019. Permanent løsning for avløpsanlegg 
skal da være på plass, og søknad om ferdigattest skal være mottatt av kommunen innen nevnte dato. 
 FS-DEL 9958/2018 67/18 UTGÅTT Kjersti Hovland Rennestraum 
 FS-DEL 9966/2018 68/18 DS 21.11.2018 Søknad spillemidler kunstgressbane Manndalen J 
Kjersti Hovland Rennestraum 
Vedtak  
1. Søknaden avslås  
2. Det vises til saksutredning- og vurdering  

Vurderinger 
Ettersom Kåfjord kommune er eier av anlegget ville det vært naturlig at idrettslaget tok kontakt 
med kommunen før inspeksjonen av kunstgressbanen -for så arbeidet med påfylling av 
gummigranulat, ble igangsatt. Driftstilskuddet som utbetales årlig er ment for å dekke årlig 
vedlikehold av banen som for eksempel oppgradering av kunstgressbanen i form av påfyll av 
gummigranulat. Dette er MUIL ansvarlig for. 
Ettersom et arbeid som påfyll av gummigranulat er kostnadskrevende, burde MUIL kontaktet 
kommunen i forkant av igangsettingen av arbeidet med et kostnadsoverslag fra Norges 
fotballforbund. Dette ville avdekket om kommunen hadde mulighet til å være med å dekke 
kostnadene for arbeidet. 
Hva angår anmodningen om å søke spillemidler, er aktuelle kostnader for lave til å kunne søke 
spillemidler. For å søke spillemidler må det foreligge en forhåndsgodkjenning fra kommunen før 
man igangsetter arbeidet. Arbeidet kan heller ikke være påbegynt. I dette tilfellet er arbeidet 
ferdigstilt. 
Kommunen har ikke andre midler til rådighet enn midlene som bevilges til drift av 
kunstgressbanene. 
På bakgrunn av overnevnte forhold avslås søknaden. 
 FS-DEL 9996/2018 69/18 DS 22.11.2018 Svar på søknad om midlertidig brukstillatelse 1/117 J 
John Johansen 
Marit Paulsen 
Vedtak:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis midlertidig brukstillatelse for fritidsbolig på gnr 
1 bnr 117. Dette etter søknad fra ansvarlig søker for tiltaket.  
Brukstillatelsen gjelder fram til 30.06.2019. Permanent løsning for avløpsanlegg skal da være på 
plass, og søknad om ferdigattest skal være mottatt av kommunen innen nevnte dato. 
 FS-DEL 10069/2018 70/18 DS 26.11.2018 Midlertidig brukstillatelse Gnr.19 Bnr. 172, Kåfjord 
helsetun J John Johansen 
Vedtak:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis midlertidig brukstillatelse, gjeldende fra 7. 
desember 2018, fram til 1. april 2019, jf. søknad fra ansvarlig søker på oppføring av nytt helsesenter 
på Bakkemo i Birtavarre.  
Forutsetning for midlertidig brukstillatelse fra 7. desember 2018 er skriftlig bekreftelse på at 
følgende reparasjonsarbeider er utført: Reparasjon av vannskader i korridor G106/206 og 
vannskader på pasientrom inklusiv bad 114/214, samt montering av 3 manglende KAC bokser ved 
dører. 
 FS-DEL 10116/2018 71/18 DS 27.11.2018 Byggetillatelse for nytt aggregatbygg på Joppelen, 
Nordnes, i Kåfjord kommune J John Johansen 
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Norkring AS 
Vedtak:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-2, 20-4 og 21-4 godkjennes søknad 
om byggetillatelse for oppføring av nytt aggregatbygg på Joppelen. Bygget er på ca. 2m2, og er 
plassert 1,5m fra eksisterende bygg ved telekommunikasjonsanlegget på stedet. Eksisterende 
aggregat fjernes.  
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart. 
 FS-DEL 10624/2018 72/18 DS 13.12.2018 Midlertidig brukstillatelse gnr 7, bnr 41 J John 
Johansen 
K.A Marthinsen Eiendom AS 
Vedtak:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis midlertidig brukstillatelse i tidsrommet 
25.12.2018 t.o.m. 29.12.2018, slik at bygget på gnr 7, bnr 41 i dette tidsrommet kan brukes som pub. 
Brukstillatelsen betinger våken tilstedeværende brannvakt så lenge det er gjester i lokalene. 
 FS-DEL 10899/2018 73/18 DS 20.12.2018 Svar - ferdigattest for ny bolig på gnr 31, bnr 60 J 
John Johansen 
Ingeborg Olsen 
Vedtak:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding fra 
ansvarlig søker på oppføring av ny bolig på gnr 31, bnr 60. 
 FS-DEL 10901/2018 74/18 DS 20.12.2018 Svar - ferdigattest for tilbygg på gnr 25, bnr 38 J 
John Johansen 
Iris Yttergård  
Vedtak:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding fra 
ansvarlig søker på oppføring av tilbygg til bolig på gnr 25, bnr 38. 
 
 
 

Vurdering 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/30 -1 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 23.01.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
2/19 Formannskap 04.02.2019 

 

Delegerte saker Formannskap januar 2019 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Delegerte vedtak  
 Seleksjon: Utvalg: 15 - Delegert Formannskap, Utvalgssaksår: 2019 

 Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Tittel Status Saksbehandler 

 FS-DEL 112/2019 1/19 DS 07.01.2019 Byggetillatelse for oppføring av garasjetilbygg til bobil
 J John Johansen 

Magne Monsen 
Vedtak:  
Tillatelse:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-2, 20-4 og 21-4 godkjennes søknad 
om byggetillatelse for oppføring av bobiltilbygg til garasje med bygningsnummer 300714287, på 
gnr 25, bnr 108.  

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart. 
 FS-DEL 138/2019 2/19 DS 08.01.2019 Byggetillatelse for oppgradering og ombygging av 
uthus J John Johansen 
Heidi T. Haldorsen 
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Vedtak:  
Tillatelse:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-2, 20-4 og 21-4 godkjennes søknad 
om byggetillatelse for ombygging av uthus, bygningsnummer 192080517, på gnr 6, bnr 30. Det skal 
installeres vann- og avløp i bygget.  
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart. 
 FS-DEL 140/2019 3/19 DS 08.01.2019 Byggetillatelse for garasjetilbygg til bolig J John 
Johansen 
Tommy Myrvoll 
Vedtak:  
Tillatelse:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-2, 20-4 og 21-4 godkjennes søknad 
om byggetillatelse for å bygge garasje på 49,9m2 som tilbygg til boligen med bygningsnummer 
11599036, på gnr 19, bnr 5. Garasjen er på ett plan.  
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart. 
 FS-DEL 203/2019 4/19 DS 10.01.2019 Ferdigattest for tilbygg til bolig på gnr 19, bnr 167 J 
John Johansen 
Ann Jorunn Monsen 
Vedtak:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding fra 
tiltakshaver på utvidelse av bolig med til sammen 34m2 bruksareal (BRA) på ett plan, på gnr 19, bnr 
167. 
 FS-DEL 211/2019 5/19 DS 10.01.2019 Byggetillatelse for oppføring av garasje på gnr 20, bnr 
40 J John Johansen 
Per-Kåre Langås 
VEDTAK:  
Tillatelse:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, og 21-4 godkjennes søknad om 
byggetillatelse for oppføring av Garasje, uthus, anneks knyttet til bolig på gnr 20, bnr 40. Garasjen 
har et bebygd areal (BYA) på 66,2m2, og bruksareal (BRA) på hovedplanet på 55,3m2, og BRA loft 
på 31,8m2.  
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart, Vegvesenets godkjenninger, 
aksept for byggeavstand fra nabogrense, samt godkjent søknad om ansvarsrett. 
 FS-DEL 376/2019 6/19 DS 16.01.2019 Byggetillatelse garasje gnr. 6 bnr.71 J Jon Frantzen 
Eva Asbjørnsen 
Vedtak:  
Tillatelse:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-2, 20-4 og 21-4 godkjennes søknad 
om byggetillatelse for oppføring/anlegging av Garasje, uthus, anneks knyttet til bolig. Det vises for 
øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart. 
FS-DEL 581/2019 7/19 DS 24.01.2019 Svar - søknad om endret ansvarsrett på hytte på GBnr 
1/119 J John Johansen 
Kari Ann Gulbrandsen 
Vedtak: 
Med hjemmel i pbl 2008, § 22-1, jf byggesaksforskriften (SAK10) § 9-1 gis ansvarsrett i 
forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak med sentral godkjenning: 
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Foretak Godkjenningsområde 
Sandøy Bygg AS 

 
Org. nr. 920261116 

SØK – tiltaksklasse  
PRO – betong om tømrerarbeid, tiltaksklasse 1 
UTF – betong og tømrerarbeid, tiltaksklasse 1 
asse 1 

id, tiltaksklasse 1  
 FS-DEL 618/2019 8/19 DS 25.01.2019 Ferdigattest for skredsikring - Holmen. J John Johansen 
NVE 
Vedtak:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding fra 
ansvarlig søker for bygging av skredsikringsvoll på gnr 24, bnr 12 på Holmen i Birtavarre. 
 
 

Vurdering 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/10 -5 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 23.01.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
3/19 Formannskap 04.02.2019 

 

Søknad om tilskudd 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Søknad om lydavisstøtte Kåfjord 2019 
2 Søknad 
3 Driftsrute/budsjett 
4 ÅRSRAPPORT-2017-Jusshjelpa-i-Nord-Norge 
6 Kåfjord  2019_11092018_130412 
7 årsrapport  2017 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
Legges fram uten innstilling. 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Tilskudd til lag og foreninger har brukt å bli behandlet i formannskapet 1 gang i året.  
Følgende har foreløpig søkt om tilskudd for 2019:  
1. SMISO (Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep, Troms) søker om oppjustering av sin 

innvilgede støtte på kr.5000,- i årene 2018-2020, de søker om kr. 15.000,- i tilskudd pr. år for 
perioden.  

2. Norges Blindeforbund Troms søker om et tilskudd på kr. 500,- pr. medlem i kommunen, i følge 
søknad er det 5 medlemmer i Kåfjord. Det søkes om kr.2.500,- for 2019.  

3. Jusshjelpa i Nord-Norge søker om kr.1000,- for driftsåret 2019. 
 
I 2018 fikk følgende lag og foreninger innvilget støtte, som ble tilført midler fra 
formannskapets reserve:  
Blindeforbundet kr. 2.000,-  
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SMISO (Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep, Troms) kr. 5.000,- pr år for årene 2018-
2020. 
 
 

Vurdering 
Det er midler på budsjettpost 14734.100.285 – Andre tilskudd på 2019- budsjettet, det er budsjettert 
med kr.30.540. 
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Norges Blindeforbund Troms, Mellomveien 16. 
Postadresse:Postboks 1168, 9262 Tromsø, ORG: NO 875 757 512 
E-post: troms@blindeforbundet.no Tlf. 776 85 190  
Konto: 1644.11.82191 

 

Søknad om støtte til lydavis for 2019 
 
Hei! Norges Blindeforbund Troms produserer og utgir ukentlig lydavis 
som et viktig og kulturelt nyhetstilbud til alle våre medlemmer i Troms 
fylke. 
 
Lydavisa kommer ut hver uke og inneholder avisartikler fra fylkets aviser, 
oversikt over aktiviteter vi har i Troms, opplesing fra bøker og dikt. Vi 
forsøker å holde våre medlemmer orientert om viktige ting som skjer i 
deres nærmiljø. Også i 2018 har lydavisa på internett blitt videreutviklet, 
og er lettere tilgjengelig enn tidligere. En del medlemmer får nå lydavisa 
også gjennom Norsk lydbibliotek (NLB). 
 
Vi søker om et tilskudd på kr. 500.- pr. medlem i din kommune.  
I deres kommune er det 5 medlemmer og den totale sum er  
 

Kr 2.500 
 
Vi håper dere kan støtte oss i året som kommer med dette beløpet, 
eventuelt et annet beløp.  Vi er uansett takknemlig for all støtte vi kan 
få! Benytt gjerne kontoen nevnt nedenfor.   
 
Sjekk gjerne ut lydavisen på vår hjemmeside: 
https://www.blindeforbundet.no/fylkeslag/troms/lydavis-for-troms 
 
Tromsø, 7. januar 2019 
 
Med vennlig hilsen 
Asma Mawardee, sekretær

Kåfjord kommune 
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1. Forord 
Jusshjelpa i Nord-Norge sin mulighet til å gi og videreutvikle rettshjelp til våre målgrupper avhenger i 
stor grad av bidragene vi får fra våre støttespillere. Vi vil derfor først og fremst benytte anledningen til 
å takke for støtten vi mottar fra forskjellige bidragsytere, økonomisk så vel som faglig. Vi håper at det 
arbeidet som nedlegges ved vårt kontor innfrir de forventningene som stilles til oss på bakgrunn av 
den støtten vi mottar.  

Jusshjelpa skal være her for de i samfunnet som trenger oss mest. Ofte er dette mennesker som 
opplever at rettshjelp er utilgjengelig, fordi de hverken har krav på fri rettshjelp, eller mulighet til å ta 
seg råd til advokat. De fleste av våre klienter faller inn i nettopp denne gruppen, ved at de har inntekt 
over kr 246 000 brutto. Vi ser at selv om vår målgruppe har inntekt over denne grensen, er det de 
færreste som er tilstrekkelig bemidlet til å benytte seg av det ordinære rettshjelptilbudet.  

Blant de som trenger rettshjelp er det flere som opplever at mulighetene for rettshjelp er 
utilgjengelig. Eksempelvis er dette innsatte i fengsel og innvandrere. Som et ledd i å nå disse gruppene 
har Jusshjelpa blant annet utviklet og videreført samarbeid med Kriminalomsorgen og Tromsprodukt. 
Gjennom samarbeidet med Kriminalomsorgen holder vi gjeldskurs for innsatte og tidligere innsatte 
med gjeldsproblemer, for å sette kursdeltakerne i stand til å ivareta sin egen økonomiske situasjon. I 
2017 ble dette kurset avholdt både i Tromsø og i Kirkenes. Sammen med Tromsprodukt har vi avholdt 
foredrag om norsk rett for nye tromsø-borgere, i et integreringsprogram som Tromsprodukt 
arrangerer i samarbeid med voksenopplæringa i Tromsø kommune. 

Rapporten her skal gi et overordnet innblikk i Jusshjelpa i Nord-Norges virksomhet i 2017. Den er ment 
både for eksternt og internt bruk. Vi benytter rapporten i søknader om støtte og distribuerer den 
ellers til enkeltpersoner, organisasjoner, offentlige organer og andre som har interesse av å lese om 
tiltaket. Mye av hensikten med rapporten er å vise resultater fra 2017. Statistiske fremstillinger viser 
hvilke typer saker vi jobber mest med, og hvem klientgruppen vår er. Rapporten bygges i hovedsak 
opp på samme måte hvert år, for å enkelt kunne leses i sammenheng med rapporter fra tidligere år. 
Det er tatt inn data fra tidligere årsrapporter der det er naturlig for å synliggjøre utvikling fra år til år. 
Vi ønsker interesserte velkommen til å ta kontakt med oss direkte for å få vite mer om Jusshjelpa i 
Nord-Norge, da denne rapporten umulig kan gi en fullstendig gjengivelse av virksomheten. 

Når forordet nå nærmer seg slutten, finner jeg det vanskelig å ikke utrykke takknemlighet for min tid 
som daglig leder i Jusshjelpa i Nord-Norge. Det har vært en glede å komme hjem til Jusshjelpa 
nøyaktig to år etter at jeg gikk ut dørene etter mitt tredje og siste semester som studentmedarbeider. 
Arbeidet i administrasjonen har vært svært givende, og det har vært spennende å betrakte Jusshjelpas 
virksomhet fra et nytt perspektiv. Det blir vemodig å gi stafettpinnen tilbake til Eirin Wilhelmsen når 
mitt vikariat er ute, og hun gjør comeback etter sin tid i permisjon. 

Til slutt må oppmerksomhet rettes mot våre engasjerte og dyktige medarbeidere. Ved siden av studiet 
legger de ned en formidabel innsats for å ivareta rettssikkerheten til enkeltpersoner og våre 
klientgrupper. Arbeidet baseres i stor grad på frivillig og ulønnet arbeid, og gjør prosjektet Jusshjelpa i 
Nord-Norge mulig og helt unikt. 

Tromsø, februar 2018  

Kim-Runar Dalberg Olsen 
Daglig leder 
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2. Innledende om Jusshjelpa i Nord-Norge  

2.1 Historisk bakgrunn 
Jusshjelpa i Nord-Norge ble stiftet høsten 1986, på et seminar i Skibotn. Seminaret kom til på initiativ 
fra tjue jusstudenter ved Universitetet i Tromsø. Daværende daglig leder og faglig ansvarlig for 
Jussbuss i Oslo var begge tilstede til støtte og inspirasjon. Etter en prosjekteringsfase på halvannet år 
fikk tiltaket tillatelse til å starte drifta i januar 1988, i medhold av domstolloven § 218, annet ledd 
nummer3. 

I 2017 kunne Jusshjelpa i Nord-Norge se tilbake på 29 års drift. I løpet av disse årene med 
rettshjelpsvirksomhet har Jusshjelpa blitt en veletablert organisasjon og en betydelig bidragsyter til 
rettshjelpstilbudet i landsdelen. 

2.2 Formål 
Jusshjelpa i Nord-Norges overordnede formål fremkommer av vedtektenes § 1 som lyder:  

«Målsetningen til Jusshjelpa i Nord-Norge er å bedre rettshjelpstilbudet i Nord-Norge.  

Jusshjelpa skal ha en sosial profil og gi gratis rettshjelp til dem som har størst behov for det.  

Foreningens virksomhet fordeles mellom saksbehandling, forskning, utdanning og 
prosjektbasert arbeid som har til hensikt å bedre rettssikkerheten for våre målgrupper.»  

Vi etterlever vårt formål først og fremst igjennom saksbehandling, hvor vi prioriterer å gi bistand til 
klienter som har et velferdsmessig behov, i saker hvor klienten ikke har mulighet til å få hjelp andre 
steder. Det kan eksempelvis være på grunn av klientens økonomiske situasjon, eller fordi den juridiske 
problemstillingen faller utenfor den offentlige rettshjelpsordningen.  

Vi vektlegger at det ut ifra et velferdsmessig perspektiv er viktig for klienten å få bistand i saken. 
Eksempler på saker som ofte er velferdsmessig viktige er de som angår arbeid, bolig, familie, vilkår for 
soning, gjeldsproblematikk, sosiale ytelser og trygdeytelser. Jusshjelpas prioriterte rettsområder 
gjenspeiler blant annet disse områdene. 

Over tid har Jusshjelpas formål gjennomgått revisjon. Bakgrunnen for dagens formulering av, hvor 
formuleringen «rettspolitikk» er erstattet med «prosjektbasert arbeid som har til hensikt å bedre 
rettssikkerheten for våre målgrupper», var et ønske om å løfte frem og anerkjenne en stor del av 
arbeidet vi gjør som hverken er saksbehandling eller direkte rettspolitisk arbeid. 

Dette er i hovedsak ulike varianter av rettsinformativt arbeid, men også andre typer prosjektarbeid. Vi 
skal fortsatt kunne jobbe rettspolitisk, men annet prosjektbasert arbeid med like stor nytteverdi for 
klientene er nå sidestilt.  

Felles for rettspolitisk arbeid og annet prosjektbasert arbeid er at vi ønsker å bedre rettsstillingen for 
våre målgrupper under ett og på et mer generelt plan, i tråd med Jusshjelpas overordnede formål. 

Utover de prioriterte klientgruppene og saksområdene, vil vi alltid forsøke å gi råd til de som tar 
kontakt med oss. Forutsetningen er at vi har kapasitet og nødvendig kompetanse. I saker som faller 
utenfor våre kjerneområder blir hjelpen imidlertid ofte begrenset til svar på enkle spørsmål eller 
henvisninger til andre instanser som kan bidra til hjelp i den aktuelle saken. Dette medfører noe 
administrasjon for oss, men medfører ofte stor verdi for den som tar kontakt. 

Jusshjelpa har også en funksjon som utdanningsinstitusjon. Gjennom arbeidet ved tiltaket får 
studentmedarbeiderne et unikt perspektiv på praktisk juridisk arbeid. Klientenes behov står i fokus. 
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Inntjening og bedriftsøkonomiske hensyn er derfor noe studentene slipper å tenke på. Arbeidet ved 
Jusshjelpa i Nord-Norge gir studentene faglig utbytte og verdifulle erfaringer, som de tar med seg 
videre som fremtidens jurister. 

 

3. Organisasjon 

3.1 Innledning 
Jusshjelpas organisasjonsstruktur bygger grovt skissert på et system med generalforsamling, styre, 
daglig leder og tre faggrupper. Medarbeiderne har stor innflytelse på driften av Jusshjelpa, ettersom 
samtlige medarbeidere har stemmerett på generalforsamlingen og medarbeiderrepresentantene 
utgjør flertallet i styret.  

Faggruppene står for kjernevirksomheten ved Jusshjelpa i Nord-Norge. Det faglige ansvaret ivaretas av 
de som er utnevnt som faglig ansvarlige fra Det juridiske fakultet. Daglig leder og kontormedarbeider 
utgjør administrasjonen, i tillegg til at medarbeiderne bidrar gjennom arbeid i administrative komiteer 
og ad hoc-grupper der det er ønskelig og nødvendig. 

3.2  Jusshjelpas organer og medarbeidere 

3.2.1 Generalforsamling 
Generalforsamlingen er Jusshjelpas øverste organ og har organisasjonens endelige 
beslutningsmyndighet. Den legger hovedføringer for driften av Jusshjelpa. Det avholdes 
generalforsamling to ganger årlig, normalt mot slutten av hvert semester. Alle ansatte samt 
styremedlemmene har stemmerett og alle stemmeberettigede har møteplikt på generalforsamlingen.  

Det til enhver tid sittende styret velges av generalforsamlingen og gis fullmakt som øverste 
administrative ledelse frem til neste generalforsamling.  

3.2.2 Styret 
Styret er den øverste administrative ledelsen av Jusshjelpa mellom generalforsamlingene. Styrets 
oppgave er å planlegge og styre arbeidet ved Jusshjelpa, primært på et strategisk og overordnet plan, 
men der det er nødvendig også i konkrete saker.  

Styret har fem medlemmer, bestående av tre medarbeidere fra Jusshjelpa i Nord-Norge, én 
representant fra Det juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske universitet og én ekstern representant. 
Det velges én vararepresentant for fakultetsrepresentanten og én for de øvrige styremedlemmene. 
Styret konstituerer seg selv. 

Styremøter avholdes ved behov, normalt én gang per måned i ordinær driftsperiode. 

Styret har instruksjonsrett overfor daglig leder. Daglig leder har møteplikt og talerett, men ikke 
stemmerett på styremøtene.  

Vararepresentantene har møterett og talerett, men ikke stemmerett med mindre de møter i en av de 
faste representantenes sted. Alle medarbeiderne ved Jusshjelpa har forslagsrett for styret.  
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Styret våren 2017 
Aleksander Olén Knygh, styreleder  
Ida Susanne Røstgård, nestleder  

Cathrine Dokken-Schjøtt, styremedlem  
Rebecca Molyneux, varamedlem  
Advokat Stefan Amlie, styremedlem (ekstern representant)  
Rådgiver Ole Martin Loe, styremedlem (representant fra Det juridiske fakultet)  
Styret høsten 2017 
Cathrine Dokken-Schjøtt, styreleder  

Ane Kolstad Stemre, nestleder  
Severin Slottemo Lyngstad, styremedlem  
Benedikte Almendingen Svensson, varamedlem  
Advokat Stefan Amlie, styremedlem (ekstern representant)  

Rådgiver Ole Martin Loe, styremedlem (representant fra Det juridiske fakultet)  

3.2.3 Faggruppene 
Medarbeiderne ved Jusshjelpa i Nord-Norge er fordelt i tre spesialiserte faggrupper, som følger:  

Gruppe 1:  Fengselsrett, sosialrett, husleierett og gjeldsrett 

Gruppe 2:  Trygderett, arbeidsrett og barnerett  

Gruppe 3:  Ekteskapsrett, ugift samliv, arverett og utlendingsrett  

Alle gruppene arbeider i tillegg med ulike saker innen pengekrav.  

Hver faggruppe består til enhver tid av sju til åtte medarbeidere med forskjellig fartstid ved kontoret. 
Den enkelte saksbehandler har ansvaret for utredningen av sine saker, men faggruppene har et 
kollektivt ansvar for at den jobben som gjøres i hver enkelt sak er faglig forsvarlig. Gruppene møtes 
minst en gang i uken, der gruppa i fellesskap følger opp sakene og tar avgjørelser.  

Kontinuiteten blant medarbeiderne og samarbeidet dem imellom sikrer høy kompetanse på de 
rettsområdene vi prioriterer å arbeider med. Erfaringsgrunnlaget medarbeiderne har opparbeidet seg 
videreføres effektivt til nye medarbeidere. På den måten har vi en sikker drift på tross av at de mest 
erfarne kun har bortimot halvannet år i stillingen. 

3.2.4 Faglig ansvarlig 
Forankringen og den faglige tilknytningen til Det juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske universitet 
er et vilkår for at vi skal få drive med rettshjelpsvirksomhet i henhold til domstolloven § 218, annet 
ledd, nummer 3. Den faglige tilknytningen blir i det daglige ivaretatt ved at to vitenskapelig ansatte 
ved fakultetet har et særskilt, faglig ansvar for virksomheten ved Jusshjelpa i Nord-Norge. Den ene har 
faglig ansvar for to faggrupper og den andre har faglig ansvar for én faggruppe. De faglig ansvarlige 
deltar rutinemessig på enkelte gruppemøter og bistår ellers med veiledning i enkeltsaker der dette er 
naturlig og nødvendig. 

3.2.5 Administrasjon 
Den administrative drifta forestås av daglig leder, assistert av kontormedarbeider. Daglig leders 
arbeidsområde er strategisk og økonomisk planlegging, administrasjon og koordinering av drift og 
aktiviteter ved tiltaket. Daglig leder har i tillegg personalansvar for samtlige ansatte, og representerer 
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Jusshjelpa utad der det er naturlig. Daglig leder skal sørge for at styrets vedtak følges opp, og har 
ansvar for å holde styret løpende orientert om sitt arbeid. 

Kontormedarbeider bistår daglig leder med administrative gjøremål. Herunder saksinntak, 
statistikkarbeid, betjening av sentralbordet og forefallende kontorarbeid. Kontormedarbeideren er 
uunnværlig for å kunne opprettholde et akseptabelt servicenivå både overfor våre klienter og 
medarbeidere. 

3.2.6 Administrative komiteer 
Hvert semester blir det nedsatt administrative komiteer bestående av studentmedarbeiderne. 
Normalt består en komité av tre medlemmer, hvor hver av faggruppene er representert. Komiteene 
bistår administrasjonen og sikrer at medarbeiderne får innflytelse også i den daglige drifta av tiltaket. 

Mer om administrative komiteer i 2017 finnes under punkt 6.2 i rapporten. 

3.2.7 Ad hoc-grupper 
Utover de faste organene som er nevnt, opprettes det ved behov forskjellige ad hoc-grupper med 
oppgaver av faglig eller administrativ art.  

I 2017 har en slik gruppe utmerket seg. I løpet av høsten ble jubileumskomiteen etablert, som skal 
arrangere Jusshjelpa i Nord-Norge sitt 30- årsjubileum i oktober 2018. Andre eksempler fra tidligere år 
kan være arbeidsgrupper i forbindelse med andre arrangementer, revisjon av vedtektene, faglige 
prosjektgrupper og lignende. 

3.2.8 Medarbeiderne 
Medarbeiderne er i hovedsak viderekommende jusstudenter som minimum kvalifiserer for tredje 
avdeling ved Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Unntakene er daglig leder og 
kontormedarbeider. Daglig leder har master i rettsvitenskap og er utdannet jurist ved Det juridiske 
fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Kontormedarbeideren har lang erfaring som 
advokatsekretær. Både daglig leder og kontormedarbeider er fast ansatt i 100 % stilling.  

Nye medarbeidere ansettes hvert semester, samtidig som noen avslutter sine engasjement. 
Ansettelsene gjøres på bakgrunn av dokumenterte søknader og intervjuer. Personlig egnethet for 
jobben tillegges stor vekt.  

Studentmedarbeiderne ansettes for en tidsbestemt periode, normalt tre semestre. Forpliktende 
stillingsprosenten utgjør 56 % og lønnen 40 % de første to semestrene. Disse to semestrene arbeider 
medarbeiderne hovedsakelig med konkret saksbehandling innenfor fagområdene i gruppa de tilhører. 
Det siste semesteret går både stillingsprosent og lønn ned til 20 %. Medarbeiderne er da gruppeledere 
og arbeider med kvalitetssikring, overføring eller avslutning av saker, opplæring av nye medarbeidere 
og prosjektarbeid. Gruppelederne utgjør det faglige tyngdepunktet ved Jusshjelpa i Nord-Norge. 

Utover den lønnede stillingsprosenten nedlegger medarbeiderne mye ulønnet arbeid, tidvis det 
dobbelte av det de får betalt for.  

Våren 2017 var det 22 studentmedarbeidere ved kontoret. På høsten var det 24 
studentmedarbeidere. I tillegg til dette utgjør som nevnt administrasjonen 2 ansatte. 
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3.3  Arbeidsformene ved Jusshjelpa i Nord-Norge 

3.3.1 Innledning 
Som allerede nevnt i årbokas punkt 2.2, har Jusshjelpa i Nord-Norge et vedtektsfestet formål om å 
bedre rettshjelpstilbudet i Nord-Norge. Formålet ivaretas gjennom forskjellige arbeidsformer som 
konkret saksbehandling, rettsinformasjon, forsknings- og utredningsarbeid, rettspolitisk arbeid og 
annet prosjektbasert arbeid. 

Vi vil i det følgende gjøre kort rede for generelle trekk ved de forskjellige arbeidsformene. I rapportens 
del 4, «Faglig resultat for 2017», fremkommer omfanget av saksbehandlingen. Årets aktiviteter 
innenfor øvrige arbeidsformer er nærmere omtalt i del 5 «Prosjektarbeid, forskning og utdanning i 
2017». 

3.3.2 Saksbehandling 
Saksbehandlingen er kjernevirksomheten vår. Gjennom saksbehandlingen kan vi yte direkte hjelp til 
de som tar kontakt med oss for juridisk bistand. I korte trekk innebærer den konkret juridisk 
rådgivning og representasjon i enkeltsaker.  

Saksbehandlerne inngår i en vaktturnus hvor faggruppene rullerer internt på ansvaret for de nye 
henvendelsene som kommer inn. Hver saksbehandler har normalt vakt én dag per uke, og rekker på 
den måten å sette seg godt inn i sakene sine og ha god fremdrift, før nye kommer inn.  

Det primære arbeidsverktøyet for vår saksbehandling er Advisor. Programmet brukes i tillegg som et 
ledd i kvalitetssikringen av arbeidet vårt. 

Kvalitetssikringsrutiner 
Ettersom alle saksbehandlerne er studenter, må vi stille strenge krav til kvalitetssikring av 
saksbehandlingen internt, slik at den skal være forsvarlig. 

Av sentral betydning er gruppebehandlingen av hver enkelt sak. Hver enkelt henvendelse tildeles en 
bestemt saksbehandler. Vedkommende har ansvaret for å utrede sakens faktiske og juridiske sider, 
herunder definere problemstilling og klientens ønske om hjelp. Saksbehandleren utarbeider etter 
dette et løsningsforslag og eventuelt forslag til videre strategi i saken, som legges frem for faggruppa. 
Faggruppen etterprøver alle resonnementer, vurderinger, hjemler, valg av strategi med videre. 
Flertallet i faggruppa må gi sin godkjenning før saksbehandleren kan gi klienten svar på sin juridiske 
problemstilling. I spesielt vanskelige saker konsulteres faglig ansvarlig eller andre fagpersoner ved Det 
juridiske fakultet underveis i saksbehandlingen.  

I løpet av hvert gruppemøte skrives det referat over progresjonen i den enkelte saken, herunder hvilke 
beslutninger som gjøres av faggruppen. På den måten holder gruppen løpende oversikt og kontroll 
over alle sine saker. Det er også faggruppen som i fellesskap avgjør om en sak i det hele tatt skal tas 
inn til behandling, eller om den skal henvises til en annen instans, eventuelt avvises. Ved disse 
vurderingene er vårt sosiale formål sentralt og intern instruks for inntak av saker følges. 

Hjelp til selvhjelp eller partsrepresentasjon 
Prinsippet om hjelp til selvhjelp følges så langt det er godt nok til å tjene klientene våre. Mange av 
henvendelsene vi får er av relativt enkel karakter. Det kan være klienter som kun ønsker informasjon 
om gjeldende rett i sin sak, eller fremgangsmåten på et spesielt rettsområde, for selv å kunne ivareta 
sine juridiske rettigheter. Etter en viss grad av veiledning fra oss, kan mange av våre klienter håndtere 
sakene videre selv. Vi driver derfor i nokså stor grad med rettsopplysende arbeid gjennom enkel 
skriftlig eller muntlig veiledning til klienter.  
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Vi har et stort utvalg av brosjyrer og annet standardmateriell tilgjengelig. Dette sendes gratis ut til 
klienter, enten på forespørsel eller dersom vi ser at det kan gi svar på klientens spørsmål. Ved 
utsendelse av informasjonsmateriell tilbys klienten alltid å ta kontakt med oss igjen, hvis han eller hun 
ikke opplever å finne tilstrekkelig veiledning i det tilsendte materialet.  

Ved at klienten selv setter seg inn i saken og gjør en innsats, får han eller hun et større «eierforhold» 
til saken. Dette blir ikke like fremtredende dersom vi skal gjøre hele jobben for klienten. At klienten 
selv er engasjert og motivert for å komme til en løsning, er ofte av avgjørende betydning for at en sak 
skal føre frem og gi et varig godt resultat. Klienten settes gjennom dette også bedre i stand til å ivareta 
egne interesser også i fremtiden. 

Denne måten å arbeide på frigjør dessuten tid for saksbehandlerne ved Jusshjelpa i Nord-Norge til å 
hjelpe flere, i tillegg til å kunne gjøre en mer omfattende innsats i de sakene der vår bistand i større 
grad er nødvendig.  

I noen saker trer vi i større eller mindre grad også inn som partsrepresentant for klienten. Eksempelvis 
der det dreier seg om store og sammensatte sakskomplekser, uklar juss, sterke motparter eller andre 
liknende årsaker til at klienten selv ikke ønsker eller evner å håndtere saken. All korrespondanse i 
saken går da gjennom vårt kontor og alt vi foretar oss utad blir forhåndsklarert med klienten. Her 
forsøker vi også i størst mulig grad å involvere klienten i saksarbeidet der det er naturlig.  

Partsrepresentasjon kan være en omfattende og ressurskrevende jobb. I vurderingen av om vi skal ta 
steget inn som partsrepresentant, tar vi blant annet hensyn til hvilket rettsområde saken gjelder, 
sakens betydning for klienten, klientens egne forutsetninger, klientens ressurser og om vi har 
tilstrekkelig kapasitet. Enkelte forespørsler om representasjon må derfor avvises.  

Jusshjelpa i Nord-Norge har i utgangspunktet kun kompetanse til å representere klienter til og med 
behandling i forliksrådet. Der saken utvikler seg slik at den må behandles i høyere rettsinstanser, blir 
klienten derfor normalt henvist videre til advokat. I saker som skal føres etter reglene om 
småkravprosess, samt i konkursbegjæringer, har vi imidlertid visse muligheter til å bistå utover 
forliksrådet. 

Henvisnings- og avvisningssaker 
Noen av henvendelsene vi mottar ser vi oss nødt til å henvise videre på bakgrunn av at saken ikke 
faller innenfor våre fagområder, eller fordi vi ser at klienten har ressurser til å sikre seg bistand fra det 
ordinære rettshjelptilbudet gjennom advokat eller andre. Vi henviser også henvendelser videre 
dersom klienten tar kontakt først etter at saken er klar for hovedforhandling i tingretten. 

En del henvendelser henvises også direkte til andre instanser, eksempelvis når klienten kan oppnå 
tilsvarende eller bedre veiledning fra forvaltningsorganer, klienten fyller vilkårene for fri rettshjelp 
eller har tilgang på rettshjelp gjennom forsikringsordninger, fagforeningsmedlemskap eller lignende. 
Vi anser at også henvisninger ofte har ofte stor verdi i seg selv, ettersom mange som tar kontakt med 
oss i første omgang kan være godt tjent bare med hjelp til å finne riktig instans. 

Henvisning og avvisning skal i utgangspunktet besluttes av faggruppen. Det er imidlertid praksis at 
klienter kan henvises direkte under klientsamtalen dersom det utvilsomt dreier seg om en helt typisk 
henvisnings- eller avvisningssak. Dette være seg dersom henvendelsen gjelder et fagområde som 
Jusshjelpa ikke har kompetanse til å behandle, eksempelvis skatterett eller strafferett. 
Saksbehandleren som henviser eller avviser skal imidlertid orientere faggruppen om avgjørelsen, og 
beslutningen kan da overprøves av gruppen på ordinært vis. 
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3.3.3 Rettsinformasjon 
Generell rettsinformasjon er en betydelig andel av arbeidet som gjøres ved Jusshjelpa i Nord-Norge. 
Det gjøres til dels som ledd i den daglige virksomheten og delvis som prosjektbasert arbeid. Ofte er 
det gruppelederne som tar styringen i slike prosjekter, men i økende grad gjøres det også av 
faggruppene ved siden av saksbehandlingen. Slike prosjekter kan være produksjon av artikler, 
utforming av brosjyrer og informasjonsmøter eller foredrag på steder der vi treffer målgruppen. Den 
løpende saksbehandlingen gir oss solid innsikt i «hvor skoen trykker» innenfor de enkelte 
fagområdene. Det kan vi utnytte til målgruppens fordel, når vi utformer rettsinformasjonen. 

3.3.4 Forskningsarbeid 
Forsknings- og utredningsarbeidet ved Jusshjelpa i Nord-Norge innebærer i hovedsak systematisering 
og synliggjøring av juridiske og sosiale problemstillinger som går igjen hos våre klientgrupper. Ved den 
innsikten vi får gjennom saksbehandlingen, er vi i mange tilfeller i stand til å påvise sammenhenger 
mellom gjentakende problemstillinger og svakheter i den gjeldende rett.  

Eksempler på utrednings- og forskningsprosjekter kan være spørreundersøkelser av ulik art. Vi samler 
også betydelige mengder statistiske data fra våre klienter, som kan analyseres med tanke på hvilke 
juridiske problemstillinger som går igjen innen aldersgruppe, kjønn, yrkesstatus, utdanningsnivå, 
forhold rundt inntekt og gjeldsbyrde, geografisk tilhørighet med videre. 

Til sist har studentene som jobber ved tiltaket mulighet til å skrive masteravhandling i ansettelsestiden 
eller i forlengelse av sine engasjement. Flere av studentene opplever å få øynene opp for aktuelle 
masteremner i løpet av ansettelsestiden. Da er det gjerne tidsaktuelle problemstillinger som 
studenten kan omtale på bakgrunn av reelle eksempler. Det gir et godt utgangspunkt for en 
spennende avhandling. I tillegg er det i høyeste grad i Jusshjelpas interesse at våre medarbeidere 
skriver avhandlinger relatert til tiltakets drift. Masteravhandling godtas som gruppelederprosjekt, mot 
at Jusshjelpa i Nord-Norge kan publisere den i sine kanaler.  

3.3.5 Rettspolitisk arbeid og annet prosjektbasert arbeid 
På noen områder ser vi at praksisen av gjeldende rett virker mot sin hensikt, eller at den gjentatte 
ganger genererer nye problemer for gruppen den berører. Det er da naturlig at vi benytter 
kunnskapen vi tilegner oss gjennom saksbehandlingen, til å forsøke å få til en endring av gjeldende 
rett eller praksisen av denne.  

I rettspolitisk og prosjektbasert arbeid jobber vi på et mer generelt plan, med hensikt om hjelpe langt 
flere enn det er mulig å gjøre gjennom konkret saksbehandling i enkeltsaker. Slikt arbeid har 
tradisjonelt vært ansett for å være like viktig som ordinær saksbehandling, selv om arbeidet målt i 
arbeidstimer likevel alltid har vært av betydelig mindre omfang.  

Det rettspolitiske og prosjektbaserte arbeidet varierer i omfang. Det kan være ulike varianter av 
forebyggende rettshjelpsarbeid, rettsinformasjon eller høringsuttalelser. Et prosjekt med målsetning å 
få gjennomført en lovendring, vil normalt være en omfattende og langvarig prosess. På den andre 
siden av skalaen nevnes enkeltstående høringsuttalelser, artikler, lobbyvirksomhet og lignende. 

3.4  Kompetanse 

3.4.1 Innledende bemerkninger  
Jusshjelpa i Nord-Norge legger stor vekt på at medarbeiderne ved tiltredelse og gjennom hele 
ansettelsesforholdet får grundig opplæring og oppfølging. Arbeidet med juridiske problemstillinger 
krever ofte kunnskap utover det saksbehandlerne tilegner seg gjennom studiet. Våre saksbehandlere 
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må kjenne til lov om fri rettshjelp, utlendingsrett, gjeldsrett, fengselsrett med videre. Dette er 
rettsområder det i liten eller ingen grad undervises om på studiet, og som de må sette seg inn i ved 
tiltredelse i stillingen. Aktivt rettshjelpsarbeid forutsetter dessuten gode saksbehandlingsrutiner, samt 
at saksbehandlerne evner å møte og behandle klienter på en respektfull og hensiktsmessig måte.  

Hva angår kompetanse viser vi også til avsnittet om spesialfaget Rettshjelp I under punkt 5.5. 

3.4.2 Grunnopplæring  
Grunnopplæringen ved tiltredelse er obligatorisk og en nødvendig forutsetning for å kunne jobbe ved 
Jusshjelpa i Nord-Norge. Den foregår de første dagene etter tiltredelse og gis av daglig leder, 
kontormedarbeider og viderekomne medarbeidere. Opplæringen omhandler i hovedsak følgende 
temaer: 

• Jusshjelpas historie, sosiale profil og ideologiske bakgrunn 
• Jusshjelpa i Nord-Norge som organisasjon 
• Grunnprinsipper for saksbehandling, herunder klientkontakt, etiske regler, taushetsplikt m.m. 
• Generelle kontor- og saksbehandlingsrutiner  
• Arbeidsmetoder i faggruppene 
• Håndtering av saksbehandlingsprogrammet Advisor 
• Alternativ konfliktløsning 
• Innføring i mulighetene som ligger i prosjektbasert arbeid og rettspolitisk tankegang 

I tillegg til dette, skjer det i stor grad en kompetanseoverføring innad i faggruppene, ved at tidligere 
medarbeiderne deler erfaringer, så vel faglige som praktiske og rutinemessige. 

3.4.3 Fagopplæring 
Alle nyansatte må gjennom et faglig opplæringsprogram, hvor det gis foredrag og til dels praktiske 
oppgaver knyttet til de fagområdene som er sentrale i vår virksomhet. Opplæringen foregår i en 
periode på fire-fem uker etter tiltredelse, og hver forelesning har et omfang på én-fire timer. 

Noe av fagopplæringen forestås av nåværende eller tidligere medarbeidere. Innenfor visse 
rettsområder benytter vi ekstern kompetanse. I 2017 hadde vi opplæring av eksterne i 
forvaltningsrett, fri rettshjelp, arbeidsrett, etikk og klientbehandling, barnerett, skifterett, sosialrett, 
pengekrav, trygderett og gjeldsordning. Vi har eksterne forelesere som tidligere ansatte på Jusshjelpa, 
namsmannen, advokater, forvaltningsjurister og vitenskapelig ansatte ved Det Juridisk fakultet, og er 
privilegerte i den forstand at alle foreleserne stiller opp gratis. 

3.4.4 Fagsamling 
Både i starten av vårsemesteret og høstsemesteret 2017 hadde Jusshjelpa sitt sedvanlige semester-
kick-off i forbindelse med oppstarten til de nyansatte. På fagsamlingene hadde vi opplæring for 
nyansatte, planlegging av semesteret, workshops og teambuilding. Fagsamlingen ble i januar avholdt 
på Skibotn Feltstasjon, hvor Jusshjelpa også ble stiftet i 1986. Fagsamlingen i august ble lagt til 
Straumshella på Kvaløya. 

3.4.5 KROM-seminaret  
Jusshjelpa i Nord-Norge deltok med to representanter på KROM-seminaret i 2017. Seminaret 
arrangeres av Kriminalomsorgen, og har som mål å belyse aktuelle problemstillinger for innsatte i 
norske fengsler. Seminaret bidrar til at vi kan holde oss oppdaterte på aktuelle problemstillinger 
innenfor innsattes sfære, og knytte viktige kontakter med andre tilbydere av rettshjelp til innsatte.  
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3.4.6 Rettssikkerhetskonferansen 
Rettsikkerhetskonferansen 2017 ble avholdt for tiende gang den 17. oktober i Gamle Logen i Oslo. Fra 
Jusshjelpa deltok det 3 medarbeidere. Tittelen for årets arrangement var «Frihetens rammer – 
frihetens pris».  For deltakerne er konferansen nyttig både når det kommer til kompetanseheving og 
samt nettverksbygging. 

3.4.7 Øvrige kurs og seminarer  
Fellesseminaret  
Fellesseminaret er et årlig fagseminar som alle de fem etablerte studentrettshjelptiltakene i Norge 
deltar på. Formålet med seminaret er kompetanseheving innen utvalgte tema, erfaringsutveksling og 
det å knytte kontakter for samarbeid på tvers mellom tiltakene. Seminaret bidrar til en bevisstgjøring 
rundt det arbeidet vi til daglig utfører, samtidig som det også har en sosial side. På den måten er det 
også en påskjønnelse til medarbeiderne som bruker betydelig med tid og ressurser på det viktige 
arbeidet med vi gjennomfører.  

Dessverre lot det seg ikke gjøre for arrangøren av fellesseminaret å avvikle fellesseminaret høsten 
2017. Seminaret ble flyttet til 22-24. januar 2018, og ble avholdt på Sørmarka Konferansehotell. 
Temaet for fellesseminaret var «Sosial dumping».  

Internseminar  
På bakgrunn av at Fellesseminaret 2017 ble avlyst (se punkt 2.4.6 over), arrangerte Jusshjelpa et 
internseminar for medarbeiderne. Seminaret gikk over en dag, og ble holdt i Studenthuset Driv sine 
lokaler. Internseminaret inneholdt ulike temaer som er interessante for Jusshjelpa, og ble gjennomført 
med følgende program: 

Advokatfullmektig Guro Haug Nilsen holdt foredrag om temaet «forhandlinger og forlik» i 
saksbehandlingen som rettshjelper. Forbrukerrådet ved Helene Falch og Stine Sørensen holdt foredrag 
om temaet «Tvisteløsning», i tilknytning til Forbrukerrådets aktivitet. Førsteamanuensis ved Det 
juridiske fakultet ved UiT, og Marius Storvik holdt foredrag om «Tvang i psykisk helsevern». 

3.4.8 Andre aktiviteter  
Evalueringer  
Jusshjelpa i Nord-Norge gjennomfører rutinemessig interne evalueringsmøter på slutten av hvert 
semester. Formålet er å løfte blikket fra det daglige arbeidet og vurdere de store linjene i vår 
virksomhet. Evalueringene organiseres normalt som seminarer og deltagelse er obligatorisk for 
medarbeiderne.  

Vi opplever at evalueringene er viktige for det å kunne drive en organisasjon som Jusshjelpa i Nord-
Norge. Hver enkelt medarbeider kan der ta til ordet i en mer eller mindre uformell sammenheng. Det 
kan da oppstå nødvendige og konstruktive diskusjoner som kan bedre både den helhetlige driften og 
arbeidsmiljøet for medarbeiderne. 
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4. Faglig resultat for 2017 

4.1 Innledning 
Jusshjelpa i Nord-Norge fører statistikk for å løpende kunne vurdere vår klientmasse. Vi ber derfor alle 
våre klienter om å bidra med statistiske opplysninger om seg selv. Opplysningene er taushetsbelagte, 
og brukes utelukkende til statistikkarbeid i forbindelse med anonyme fremstillinger av vår virksomhet. 

Fagområdene er fremstilt i hovedkategorier. I 2017 fikk Jusshjelpa i Nord-Norge flest henvendelser 
innenfor fagområdene husleierett, arbeidsrett og arverett. Disse kategoriene utgjør til sammen over 
41 % av det totale antallet henvendelser. For en detaljert oversikt over fordelingen mellom 
saksområder og andre statistiske data viser vi til tabellene nedenfor i punkt 4.4 i årsrapporten.  

Totalsummen av antall saker i tabellene vil i noen tilfeller vise et lavere tall enn det fulle antallet 
henvendelser vi fikk i 2017; 1409. Grunnen til dette er at vi i noen tilfeller henviser klienter videre 
direkte allerede ved første klientsamtale over telefon eller personlig oppmøte, dersom det viser seg at 
klienten ber om bistand innenfor et område vi har avgrenset oss mot. I slike tilfeller får vi ikke alltid 
anledning til å føre fullstendig statistikk på henvendelsen. 

4.2 Samlet oversikt over sakstilfanget 
 

 

 

Jusshjelpa i Nord-Norge behandlet 1409 henvendelser i en driftsperiode på 47 uker i 2017. Av alle 
henvendelsene våre, tok vi inn 532 saker til nærmere behandling. Dette innebærer at vi har bistått 
klienten i vedkommende sin sak; herunder gitt klienten svar på hvilke rettigheter denne har i sin sak, 
eller representert klienten overfor motpart. 

Fra 2016 er det en økning på 7 saker. Det er gledelig med en liten økning av antall saker, men vi har 
ambisjoner om flere henvendelser, samt å behandle flere saker i løpet av driftsåret. Målet for driften 
vi har i dag, med tanke på økonomiske ressurser og personell, er å behandle mellom 1500-1800 
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henvendelser per år. Vi har dermed noe å strekke oss etter i 2018. Stort mer enn dette målet er ikke 
realistisk, fordi vi legger vekt på å kunne behandle hver enkelt sak grundig nok. I tillegg vil vi også 
prioritere en viss grad av prosjektbasert arbeid ved siden av saksbehandlingen i tråd med Jusshjelpas 
formålsparagraf. 

4.3 Hvem henvender seg til Jusshjelpa i Nord-Norge? 

4.3.1 Fylkesoversikt 
 

 

Nordland 
Vi behandlet 392 saker fra Nordland fylke i 2017. Ut ifra det totale sakstallet for 2017 utgjør det en 
prosentandel på 27,8 %.  

Da Nordland er det fylket med flest antall innbyggere i Nord-Norge, ønsker vi helst å se en økning i 
henvendelser fra fylket. For å nå ut er vi imidlertid avhengige av økonomisk støtte til reisevirksomhet, 
da vi ser en direkte sammenheng mellom våre besøk og antallet henvendelser fra et aktuelt område. 

Troms 
Som tidligere år hadde vi i 2017 flest saker fra Troms fylke. Det kom inn 667 saker fra Troms, noe som 
utgjør en prosentandel på 47,4 % og nesten halvparten av det totale saksantallet.  

Forklaringen på at vi får flest saker fra Troms er i hovedsak at vi har geografisk tilhold i Tromsø, og at 
vi over tid har etablert oss som et tilgjengelig og velkjent rettshjelpstilbud i fylket. Vår beliggenheten i 
Troms muliggjør naturlig nok flere faste saksinntak ved lokale institusjoner, eksempelvis Tromsø 
fengsel og UiT – Norges arktiske universitet, noe som i stor grad bidrar til sakstilfanget fra fylket. 

Finnmark 
I 2017 behandlet vi til sammen 191 saker fra Finnmark. Det tilsvarer en andel på 13,5 %.  

Vi prioriterer en høy tilstedeværelse i fylket med mange utkantstrøk og mindre steder, hvor tilgangen 
på rettshjelp ikke er like stor som rundt de større byene i landsdelen. Derfor har vi et ønske om å 
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oppnå og holde et stabilt høyt sakstilfang fra Finnmark. Omfanget av vår oppsøkende virksomhet i 
fylket avhenger også her av lokal driftsstøtte, da det er spesielt kostbart å reise i fylket. 

Tilhørighet utenfor Nord-Norge 
Antall henvendelser fra fylker utenfor Nord-Norge har minket noe sammenlignet med tidligere år og 
er nå på 11,1 %. Disse omfatter henvendelser fra andre deler av landet enn de tre nordligste fylkene, 
samt fra personer bosatt i utlandet. 

Ettersom vi prioriterer klienter i Nord-Norge, er det naturlig at klientgruppen fra andre steder er liten. 
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4.3.2 Kommuneoversikt 

NORDLAND TROMS FINNMARK 
Kommune Antall  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommune Antall  Kommune Antall 
Alstadhaug 22 Balsfjord 18 Alta 47 

 Andøy 6 Bardu 6 Berlevåg 1 
Ballangen 8 Dyrøy 5 Båtsfjord 3 
Bindal 1 Gratangen 4 Gamvik 1 
Bodø 93 Harstad 61 Hammerfest 25 
Brønnøy 10 Ibestad 4 Hasvik 2 
Bø i 

 
4 Kåfjord 5 Karasjok 10 

Dønna 1 Karlsøy 2 Kautokeino 5 
Evenes 2 Kvæfjord 8 Kvalsund 7 
Fauske 21 Kvænangen 3 Lebesby 4 
Gildeskål 2 Lavangen 2 Loppa 2 
Grane 5 Lenvik 30 Måsøy 5 
Hadsel 3 Lyngen 13 Nesseby 1 
Hamarøy 3 Målselv 15 Nordkapp 21 
Hattfjelldal 1 Nordreisa 14 Porsanger 12 
Hemnes 5 Salangen 5 Sør-Varanger 28 
Herøy 1 Skånland 10 Tana 5 
Leirfjord 2 Skjervøy 11 Vadsø 12 
Lurøy 1 Storfjord 8 Totalt 191 
Lødingen 3 Sørreisa 5 
Meløy 12 Torsken 1  
Moskenes 1 Tranøy 2 
Narvik 49 Tromsø 435 
Nesna 1 Totalt 667 
Rana 39  
Rødøy 1  
Saltdal 5  
Sortland 16 
Steigen 2 
Sømna 2 
Sørfold 8 
Tjeldsund 2 
Tysfjord 1 
Vefsn 30 
Vega 1 
Vestvågøy 10 
Vågan 13 
Øksnes 5  
Totalt 392  
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4.3.3 Kjønn, alder og sivilstand 
 

 

I 2017 mottok Jusshjelpa 748 henvendelser fra kvinner og 660 henvendelser fra menn. Vi mottok 2 
henvendelser fra organisasjon, eller noen som ikke ville oppgi kjønn. Henvendelser fra kvinner utgjør 
53 %, mens fra menn utgjør 47 %. Kategorien «annet/ vil ikke oppgi» utgjør 0,01 %. 

 

 

Merparten av våre klienter er mellom 19 og 50 år. Det samsvarer med tall fra tidligere år. 
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Vedrørende sivilstand er kategorien «Enslig» den største. Kategorien har tradisjonelt vært den 
største, og har i tillegg økt over flere år. 

 

 

Blant de henvendelsene vi mottar ser vi som forventet at det er desidert høyest andel av de med 
norsk statsborgerskap. Når vi sammenligner med 2016, ser vi at vi i 2017 en økning i henvendelser fra 
mennesker med statsborgerskap i kategoriene Europeiske for øvrig, samt afrikanske og asiatiske 
land.   
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4.3.4 Yrkesstatus, utdanning, inntekt og gjeld 
 

 

Trygdede, arbeidsledige, studenter og pensjonister utgjør samlet over halvparten av våre klienter. Vi 
henvender oss spesielt mot disse gruppene, i tråd med vårt formål om å bistå dem med størst behov. 

Når vi ser på antall saker som vi tar inn til nærmere behandling, finner vi at vi i 2017 har prioritert 
grupper som kan antas å ha mindre ressurser enn andre. Sammenlignet med alle henvendelsene vi 
mottar i året, ser vi en høyere prosentandel behandlede saker der hvor klienten er arbeidsledig, 
trygdet, er deltidsansatt eller pensjonist. Dette tar vi til inntekt for at Jusshjelpa treffer sin 
målgruppe. 
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Som en ser av statistikken over utdannelse, er det en overvekt av klienter som ikke har høyere 
utdanning (65,3 %). 

 

 

Oversikten viser statistikk over inntekten til alle som henvendte seg til oss i 2017 

Når det kommer til inntekt ser vi at til sammen 65,1 % av de som henvendte seg til oss i 2017 oppga 
en inntekt mellom kr 0 og 350.000 per år. Dette antas å ha en sammen heng med at 
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inntektsgrensene for fri rettshjelp var kr 246.000 også i 2017, og at også de som ligger noe over 
denne grensen heller ikke har råd til å engasjere advokat i sin sak. 

Av statistikken fremgår det videre at 16,2 % av de som tok kontakt med oss har inntekt over kr 
450.000. Oftest vil de som henvender seg til oss med så høy inntekt bli henvist videre til advokat. Om 
vi likevel tar saken inn til behandling, er dette gjerne fordi klienten ofte har mye gjeld, har 
forsørgeransvar, og samtidig har et reelt velferdsmessig behov for oppklaring i saken. 

Om vi tar inn saker til behandling eller ikke, beror på vurderinger i hver enkelt sak. Jusshjelpa 
prioriterer klienter som har et velferdsmessig behov for avklaring i sin sak, og som heller ikke har 
ressurser til å få sitt behov for rettshjelp dekket gjennom den ordinære rettshjelpsordningen. De som 
henvender seg til oss som ikke har tilstrekkelig velferdsmessig behov, eventuelt som har tilstrekkelige 
ressurser til å få juridisk bistand andre steder henviser vi videre, ofte til nettsiden 
www.advokatenhjelperdeg.no. Dette resulterer i at vi oftest henviser videre de henvendelsene vi 
mottar fra klienter som har inntekt over kr 450.000. 

Basert på dette vil vi slutte at vi innfrir våre intensjoner om først og fremst å tilby bistand til personer 
som ikke har råd til å skaffe seg juridisk bistand fra annet hold.  

 

Mange av klientene våre er studenter, unge og enslige personer. Disse har ofte ikke stor gjeld i form 
av lån på store formuesgoder. Disse gruppene besitter da normalt hverken betydelige formuesgoder, 
eller er spesielt bemidlet for øvrig.  

Av de som henvender seg til oss og har gjeld, oppgir hele 39,6 % at de skylder mer enn kr 500.000,-. 
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4.3.5 Klientenes befatning med andre rettshjelpere 

 

Svært få av de som henvender seg til Jusshjelpa har vært i kontakt med advokat før de kontaktet oss 
for hjelp. Det er også få motparter som har advokat.  

Avhengig av saksområde, klientens situasjon og lignende vil en del av klientene bli henvist videre til 
advokat når de kontakter oss. Det er i tilfeller der vi vurderer at klienten vil være best tjent med 
dette, har råd til det eller allerede har en pågående forbindelse til en advokat i den aktuelle saken. 

4.3.6 Hvordan klientene tok kontakt, bekjentskap til Jusshjelpa og tidligere kontakt med 
Jusshjelpa i Nord-Norge 
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Hele 45,4 % tok kontakt med Jusshjelpa per telefon. Dette kan komme av at dette er den eldste og 
mest etablerte kontaktformen vi har, men også fordi vi tilbyr bistand til en vidstrakt landsdel. Dette 
er en nedgang på om lag 5 % fra 2016. Når det kommer til saker som kom inn via vårt nettbaserte 
saksinntak, ser vi samtidig en ønsket økning på nærmere 10 %. Dette er den måten vi foretrekker at 
klientene henvender seg til oss, da dette sparer oss for en del administrasjon. 

Tallene viser at det er flere som oppsøker oss personlig på eksterne saksinntak enn ved oppmøte på 
vårt kontor i Tromsø. Dette kan ha sammenheng med at vi driver utstrakt oppsøkende virksomhet, 
samt at vårt kontor ligger noe usentralt til i Tromsø. 

Prosentandelen ved brev/e-post er lav fordi brevpost i dag er en tungvint kanal og fordi vi ikke tar 
imot saker via e-post. 

 

Statistikken viser at merparten av klientene har hørt om oss gjennom bekjente.  

Vi har også videreført tiltak fra tidligere for å spisset profilering av virksomheten vår til målgruppen. I 
forbindelse med vårt fokus på en enda bedre måloppnåelse, satset vi høsten 2016 på å øke vår 
tilstedeværelse på sosiale medier. Dette arbeidet ble videreført i 2017. Videre har vi sendt ut 
brosjyremateriell og kontaktinformasjon til sentrale institusjoner i Nord-Norge. Det var alle 
landsdelens familievernkontor, krisesentre, asylmottak, fengsler/overgangsboliger og NAV-kontor. 
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Ja; 218

Nei; 966
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88



27 
 

4.4 Rettsområder  

4.4.1 Hovedoversikt 
Tabellen gir en oversikt over antall saker og prosentandel av det totale antallet saker for hvert 
rettsområde i 2017. Utviklingen av antall henvendelser innenfor det enkelte rettsområdet fra 2016 til 
2017 fremgår også. 

Rettsområde Antall 2017 % 2017 Antall 2016 Utvikling fra 2016 
Husleie 217 15,40 % 257            -15,6 % 
Arbeidsrett 191 13,56 % 166 15,1 % 
Arverett 178 12,63 % 200 -11,0 % 
Ekteskapsrett 99 7,03 % 105 -5,7 % 
Gjeldsrett 87 6,17 % 94      -7,4 % 
Barnerett 85 6,03 % 78 9,0 % 
Fast Eiendom 83 5,89 % 76 9,2 % 
Annet 57 4,05 % 48 18,8 % 
Trygd- og pensjonsrett 66 4,68 % 46 43,5 % 
Ugift samliv 66 4,68 % 65 1,5 % 
Avtalerett, kjøp og salg, 

 
64 4,54 % 61 4,9 % 

Erstatningsrett 49 3,48 % 37 32,4 % 
Utlendingsrett 48 3,41 % 57 -15,8 % 
Straffe- og politirett 34 2,41 % 28 21,4 % 
Sosial- og helserett 33 2,34 % 28 17,9 % 
Fengselsrett 31 2,20 % 38 -18,4 % 
Forvaltningsrett 17 1,21 % 11 54,5 % 
Skatt- og avgiftsrett 4 0,28 % 7 -42,9 % 
Totalt 1409 100,00 % 1402 0,5 % 

 

Husleie, arbeidsrett og arverett var fortsatt de tre største rettsområdene målt i antall henvendelser. 
De tre rettsområdene til sammen utgjør om lag 41 % av alle henvendelser vi fikk i 2017. Som nevnt 
tidligere fremgår alle rettsområdene av statistikken som vi mottar henvendelser i. Her vises også 
saker som vi alltid henviser videre, eller som vi ikke prioriterer. Vi tar aldri inn saker til behandling 
som omhandler straffe-, politi-, skatt- og avgiftsrett. Videre er eksempelvis fast eiendom et 
saksområde som har lav prioritet ved vårt kontor. 
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4.4.2 Husleierett 
Husleie Antall % 
Opphør av leieavtale 66 30,4 % 
Krav etter mangel 38 17,5 % 
Depositum/garanti 32 14,7 % 
Annet husleie 29 13,4 % 
Betalingsmislighold av leie 10 4,6 % 
Plikter under leieforholdet 10 4,6 % 
Utkastelse 8 3,7 % 
Inngåelse av husleieavtale 7 3,2 % 
Leieøkning 4 1,8 % 
Andre pengeytelser eller gebyrer 3 1,4 % 
Fremleie og overføring av leierett 3 1,4 % 
Vedlikehold 3 1,4 % 
Oppsigelse 2 0,9 % 
Opptak i husstanden 2 0,9 % 
Totalt 217 100,0 % 

 

Husleierett er vårt største rettsområde. Målt i antall henvendelser utgjør dette nesten en sjettedel av 
sakene. Rettsområdet er høyt prioritert og vi etterstreber spesielt å være tilgjengelige for studenter. 
De er en nærliggende klientgruppe, da de ofte er leietakere med begrensede økonomiske ressurser. 

Etter en solid økning på 12,7 % i 2016 sammenlignet med året før, opplevde vi i 2017 en nedgang 
15,6 %. De fleste henvendelsene vi får inn omhandler opphør av leieforhold, krav som klienten vil 
gjøre gjeldende når det oppstår mangler ved leieobjektet, eller depositum. Som oftest er det 
leietaker som er klient hos oss.  

4.4.3 Arbeidsrett 
Arbeidsrett Antall % 
Lønn 60 31,4 % 
Annet arbeidsrett 31 16,2 % 
Oppsigelse 27 14,1 % 
Arbeidskontrakt 14 7,3 % 
Ferie og feriepenger 14 7,3 % 
Avskjed 10 5,2 % 
Diskriminering 7 3,7 % 
Endring av arbeidsforhold 6 3,1 % 
Arbeidstid 5 2,6 % 
Ansettelse 4 2,1 % 
Arbeidsmiljø 3 1,6 % 
Midlertidig ansettelse 3 1,6 % 
Permisjon 3 1,6 % 
Permittering 2 1,0 % 
Sykepenger fra arbeidsgiver 2 1,0 % 
Totalt 191 100,0 % 
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Arbeidsrett er vårt nest største rettsområde, målt i antall henvendelser. Antall henvendelser i 2017 
er 191, noe som tilsvarer en økning på 15,1 % sammenlignet 2016. 

Underkategoriene lønn og oppsigelse utgjør nesten halvparten av henvendelsene innenfor 
rettsområdet. Jusshjelpa legger ned betydelig arbeid i å inndrive lønnskrav på vegne av klienter i 
disse sakene. Fellesnevneren er at sakene som oftest er ressurskrevende, hvor det må handles raskt 
for å overholde frister og ivareta klientenes rettigheter. 

I arbeidsrettssaker representerer vi arbeidstakere, som vi ser er den svake part i arbeidstvister. En 
vesentlig del av våre klienter innen arbeidsrett er av utenlandsk opprinnelse. De har ofte mindre 
kunnskap om sine rettigheter og plikter enn norske arbeidstakere har. Utfordringer knyttet til språk 
og kultur kan også medføre at de ikke er like rustet til å orientere seg om sin rettstilstand eller ivareta 
sine interesser. Videre ser vi at henvendelsene vi mottar i saker som omhandler arbeidsrett ofte 
konsentrerer seg innenfor enkelte bransjer, hvor det er lettere for useriøse aktører å etablere seg. 

Når fagorganiserte arbeidstakere tar kontakt, henviser vi til arbeidstakerorganisasjonen. På den 
måten er Jusshjelpa et viktig tilbud til dem som ikke er har en fagorganisasjon å henvende seg til. 

4.4.4 Arverett 
Arv Antall % 
Annen arverett 42 23,6 % 
Arveoppgjør 37 20,8 % 
Rett til arv, pliktdel ol. 27 15,2 % 
Uskiftet bo 27 15,2 % 
Skifte 15 8,4 % 
Testamenter 13 7,3 % 
Avkall på / Forskudd på arv 10 5,6 % 
Gaver og andre overføringer 6 3,4 % 
Omstøtelse 1 0,6 % 
Totalt 178 100,0 % 

 

Arverett er vårt tredje største og ett av de stabile rettsområdene våre, målt i antall henvendelser. I 
2017 hadde vi 178 henvendelser, som tilsvarte en reduksjon tilsvarende 11,0 % sammenlignet med 
2016. 

En viktig del av Jusshjelpa i Nord-Norge sin strategi er hjelp til selvhjelp der vi ser at dette er 
tilstrekkelig for å bistå klientene. Det er ofte tilfelle i arverettslige henvendelser, der mange klienter 
har generelle spørsmål om arvereglene og fordeling av arv. I 2017 ble det utarbeidet en 
arverettsbrosjyre som skal sendes til klientene, som skal kunne gi svar på de generelle, enkle 
spørsmål som henvendelser dreier seg om. Målet er at dette skal frigjøre mer kapasitet til å gi 
bistand i saker som det faktisk er oppstått tvist i. 

En annen grunn til at vi fokuserer på selvhjelp innenfor rettsområdet, er at det ofte handler om 
tilføring av økonomiske og materielle ressurser som klientene ellers ikke har hatt. Dermed er sakene 
trolig ikke av like stor velferdsmessig betydning som eksempelvis saker innenfor eksempelvis trygde- 
og sosialrett. I denne typen av saker begrenser vi derfor rettshjelpen til å omfatte muntlige svar på 
relativt enkle spørsmål og henvisninger til standardisert materiell med mer informasjon. Vi henviser 
en del klienter videre til advokat eller til tingretten, når de ikke inngår i vår målgruppe. 
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Det er imidlertid ofte at vi får henvendelser fra klienter som har store velferdsmessige behov. 
Eksempelvis er det tilfeller med uskifte eller etterlatte samboere, der den som sitter igjen har svakt 
forankrede eller få rettigheter og dermed havner i en økonomisk krise som følge av partnerens 
bortgang. I disse sakene bruker vi naturligvis mer tid og ressurser på å bistå klientene. 

Vi ser dessuten at arveoppgjør setter følelsene i sving hos de involverte. Jusshjelpa bidrar med 
avklaringer av juridiske spørsmål knyttet til selve arveoppgjøret, enten forebyggende eller der sakene 
har blitt til en konflikt. Våre erfaringer er at vårt arbeid i slike saker har en konfliktdempende effekt. 
Det er også av stor verdi for klienten å få tvister med nære familierelasjoner brakt til opphør, på en 
måte slik at de i ettertid kan forholde seg til hverandre. 

4.4.5 Ekteskapsrett 
Ekteskapsrett Antall % 
Skifteoppgjør 44 44,4 % 
Skilsmisse og separasjon 27 27,3 % 
Annet ekteskap 13 13,1 % 
Gjeldsansvar under ekteskapet 9 9,1 % 
Opprettelse av ektepakt 3 3,0 % 
Inngåelse og erkjennelse av ekteskap 2 2,0 % 
Ektefellebidrag 1 1,0 % 
Totalt 99 100,0 % 

 

Ekteskapsrett er blant våre største rettsområder ut fra antall henvendelser. Sammenlignet med året 
før, hadde vi i 2017 en liten nedgang på rettsområdet tilsvarende 5,7 %. 

Av underkategoriene bruker vi hovedsakelig tid på henvendelser om skifteoppgjør, separasjon og 
skilsmisse, som totalt utgjør over 70 % av sakene. Her gir vi langt på vei enkle muntlige svar og 
veiledning. Vi henviser også en del henvendelser videre til riktig offentlig instans, eksempelvis 
fylkesmannen ved mer inngående spørsmål om separasjon og skilsmisse. 

Samlivsbrudd er ikke bare økonomisk opprivende, men det er også tunge saker for klientene 
personlig. Dersom det er barn involvert, er det spesielt viktig å løse sakene på et lavest mulig 
konfliktnivå som mulig, ettersom partene er avhengig av fremtidig dialog. Der vi ser at klienten har et 
velferdsmessig behov og det ellers er hensiktsmessig, bruker vi derfor en del tid og ressurser på å 
dempe pågående konflikter. Målet er at partene skal komme best mulig ut av tvisten både 
økonomisk og av andre hensyn på det personlige plan. 
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4.4.6 Gjeldsrett 
Gjeldsrett Antall % 
Inndrivelse av pengekrav 26 29,9 % 
Annet gjeld 17 19,5 % 
Gjeld i fengsel 8 9,2 % 
Bestridelse av krav 7 8,0 % 
Forhandling med kreditor 7 8,0 % 
Gjeldsordning 6 6,9 % 
Inkasso 5 5,7 % 
Økonomisk rådgivning 4 4,6 % 
Bidragsgjeld 3 3,4 % 
Utleggspant 3 3,4 % 
Klage på utleggstrekk 1 1,1 % 
Totalt 87 100,0 % 

 

Innenfor gjeldsrett har antall henvendelser redusert med 7,4 % fra 2016. For å oppnå bedre 
måloppnåelse i 2017, fortsatte arbeidet med å nå frem til innsatte og tidligere innsatte. Ofte ser vi 
sammenheng mellom soning i fengsel og gjeldsproblemer, og i mange tilfeller også i forbindelse med 
rus, eller deres livsførsel for øvrig. Se mer om vårt målrettede arbeid inn mot denne klientgruppen i 
punkt 5.3.3. 

Inndrivelse av pengekrav er den største underkategorien innenfor gjeld. Her hjelper vi klienter med å 
inndrive utestående krav. Dette gjør vi i større grad etter prinsippet hjelp til selvhjelp, og etter en 
nærmere vurdering av det velferdsmessige behovet hos klienten. Der vi ser klienten er i stand til å 
inndrive kravet selv, har vi en egen brosjyre om å kreve inn penger. Denne sender vi ut til klienten, 
slik at vedkommende kan løse saken sin på egenhånd. 

Omfattende gjeldsproblemer kan ha enorme velferdsmessige konsekvenser for den det gjelder, og er 
ansett som et stort samfunnsproblem. Det er av avgjørende betydning, så effektivt og raskt som 
mulig, å få i stand en ordning som bringer klienten ut av det uføret som gjeldsproblemene 
representerer. Rettsområdet har derfor alltid vært prioritert ved Jusshjelpa, og vi legger stor innsats i 
å imøtekomme klientene som har samlet mot til å ta tak i sine gjeldsproblemer. Dette gjelder særlig 
klienter som henvender seg under kategoriene forhandling med kreditor, inkasso og gjeld i fengsel. 
De har ofte et stort behov for både juridisk og moralsk bistand, og sakene innebærer ofte utstrakt 
korrespondanse med en rekke kreditorer.  

Gjeldssakene strekker ofte ut i tid og er ressurskrevende også om vi skal se på hvor mye tid som 
medgår underveis. 

Vi har dessverre ikke kapasitet til å ta inn absolutt alle henvendelser fra gjeldsklienter til fullstendig 
behandling, og forsøker å sile ut de som kan klare seg selv med litt starthjelp fra oss. Selv om hjelp til 
selvhjelp i mange tilfeller er litt mindre praktisk innen dette rettsområdet, har vi utarbeidet og 
utviklet en brosjyre kalt «Gjeldspakken», for å gjøre flere klienter i stand til å håndtere sin egen gjeld. 
Denne brosjyren har stort potensiale, og oppdateres med jevne mellomrom. 
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4.4.7 Barnerett 
Barnerett Antall % 
Samværsrett og reisekostnader 18 21,2 % 
Barn og foreldre 17 20,0 % 
Barnefordeling 17 20,0 % 
Foreldreansvar 11 12,9 % 
Underholdningsbidrag 11 12,9 % 
Barnevern 4 4,7 % 
Farskap og medmorskap 4 4,7 % 
Vergemål 2 2,4 % 
Adopsjon 1 1,2 % 
Totalt 85 100,0 % 

 

Barnerett er et prioritert rettsområde hos Jusshjelpa, ettersom sakene er av stor velferdsmessig 
betydning for både klientene, og ikke minst for barna deg gjelder. I likhet med saker under 
familieretten for øvrig, forsøker vi i størst mulig grad å opplyse sakene for å forbygge konflikter og 
dempe konfliktnivået. Vår bistand går ofte ut på å orientere om rettigheter, plikter og ikke minst 
hvilke hensyn som er viktige i saker der barn er involvert.  

Denne typen saker er krevende å jobbe med, fordi de ofte har tilspisset seg allerede når klientene 
kommer til oss og fordi utfallet er avhengig av at partene er villige til å gi og ta. Vi forsøker så langt 
som mulig å oppfordre til en god dialog mellom partene for å sikre barnets beste i samtid og framtid. 
Vi har også en intensjon om å kunne bistå foreldrene i inngåelse av samværsavtaler og andre 
overenskomster. 

4.4.8 Trygd og pensjon 
Trygd- og pensjonsrett Antall % 
Annet trygd og pensjon 13 19,7 % 
Tilbakekreving 11 16,7 % 
Sykepenger 8 12,1 % 
Uførepensjon 8 12,1 % 
Arbeidsavklaringspenger 7 10,6 % 
Yrkesskade 5 7,6 % 
Foreldrepenger / Svangerskapspenger 4 6,1 % 
Trygdeytelsens størrelse /beregning 4 6,1 % 
Alderstrygd 2 3,0 % 
Dagpenger 2 3,0 % 
Trekk i trygd 2 3,0 % 
Totalt 66 100,0 % 

 

Rettsområdet er prioritert ved Jusshjelpa, og stort sett alle som henvender seg til oss med slike saker 
får en eller annen form for bistand. Dette er naturlig, ettersom trygd og pensjon i de aller fleste 
tilfellene er klientens eneste inntektskilde. 
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Saker om trygd og pensjon kan være svært arbeidskrevende. Vi opplever at det offentliges 
veiledningsplikt i mange tilfeller ikke er nok til at klienten evner å komme noen vei med den konkrete 
saken. Primært bistår vi likevel klienter med å klage på vedtak. 

Andelen saker innenfor rettsområdet har ligget ganske jevnt fra år til år. I 2017 opplevde vi imidlertid 
en økning på 43,5%, sammenlignet med året før.  

4.4.9 Samboerforhold (ugift samliv) 
Ugift samliv Antall % 
Oppløsning av samboerforhold 45 68,2 % 
Annet om samboerforhold 14 21,2 % 
Samboerkontrakt 6 9,1 % 
Etablering av samboerforhold 1 1,5 % 
Totalt 66 100,0 % 

 

I likhet med ekteskapsretten gjelder de fleste henvendelsene samlivsbrudd, og da hovedsakelig det 
økonomiske oppgjøret når samboerne går hvert til sitt.  

Naturlig nok ser vi ofte at samboere har en mer uklar rettsstilling seg imellom enn ektefeller. De 
uttrykker ofte et behov for å få veiledning rundt sine juridiske rettigheter og plikter. Samtidig som vi 
yter slik bistand, arbeider vi for å forebygge konflikter og oppnå enighet mellom partene. Også her er 
dette spesielt viktig der hvor barn også er involvert. 

Vi skulle helst sett at flere klienter tok kontakt på et tidligere tidspunkt, slik at Jusshjelpa kunne 
bidratt forebyggende.  

4.4.10 Utlendingsrett 
Utlendingsrett Antall % 
Familieinnvandring 14 29,2 % 
Utvisning 9 18,8 % 
Annen utlendingsrett 7 14,6 % 
Beskyttelse 5 10,4 % 
Studenttillatelse 3 6,3 % 
Arbeidstillatelse 2 4,2 % 
EØS-tillatelse 2 4,2 % 
Statsborgerskap 2 4,2 % 
Visum 2 4,2 % 
Opphold på selvstendig grunnlag 1 2,1 % 
Permanent oppholdstillatelse 1 2,1 % 
Totalt 48 100,0 % 

 

Utlendingsrett er i antall saker et forholdsvis lite, men likevel et prioritert rettsområde hos oss. 
Sakene er ofte ressurskrevende og omhandler i hovedsak praktisk og juridisk bistand til å klage på 
vedtak om familieinnvandring eller oppholdstillatelse.  
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Som oftest er disse sakene av stor velferdsmessig betydning for klientene. De har som regel lite eller 
ingen ressurser og er spesielt vanskelig stilt fordi de kommer fra helt andre samfunnsstrukturer enn 
den norske. I mange tilfeller kan de i tillegg knapt hverken lese eller skrive sitt eget morsmål.  

Den offentlige behandlingen av slike saker kan i mange tilfeller ta lang tid og virke utmattende på 
klientene. Det fører til at de blir pasifisert og tilsidesatt i samfunnet. De er ofte under et enormt 
press, og har begrensede eller ingen muligheter til å fungere i et normalt liv i påvente av viktige 
avgjørelser i saken. Vi nedlegger derfor en stor innsats for å ivareta klientene underveis.  

I 2017 har vi fortsatt satsningen på å nå direkte ut med ulike typer av rettsinformasjon til innvandrere 
i Nord-Norge. Se mer om dette i punkt 5.3.2. 

Informasjonsarbeidet er ressurskrevende grunnet språklige og kulturelle utfordringer. Vi fortsetter 
likevel denne satsningen, samtidig som vi arbeider med å styrke vår egen kompetanse innen 
rettsområdet, slik at vi kan bistå klienter enda mer effektivt og på flere måter i fremtiden. 

4.4.11 Sosial- og helserett 
Sosial- og helserett Antall % 
Annet sosial- og helserett 13 39,4 % 
Stønader, pengeytelser 11 33,3 % 
Rett til bolig 5 15,2 % 
Helsetjenester 3 9,1 % 
Tilbakebetalingskrav 1 3,0 % 
Totalt 33 100,0 % 

 

Sosial- og helserett er ett rettsområde som vi prioriterer. Sammenlignet med 2016, hadde vi en liten 
økning i 2017. Til tross for at vi har relativt få henvendelser på området, vil vi fortsette å prioritere 
sakene høyt, da det som regel har klienter i dyp personlig krise. Sakene er ofte ressurskrevende, og 
vår innsats kan utgjøre en stor forskjell for enkeltmennesker.  

En stor andel av disse sakene omhandler klage på vedtak om stønader. Vi ser at vi kan gjøre en 
forskjell for klientene, ved at flere av sakene vi bistår i får gjennomslag til fordel for våre klienter.  

Dette er klienter som ikke alltid er i stand til hverken å opplyse saken sin tilstrekkelig til å få et riktig 
vedtak, eller som har ressurser til å agere dersom de får et vedtak mot seg. Uten vår bistand ser vi at 
alternativet raskt kunne være at de havnet «på skråplanet». 

Vi har grunn til å tro at vår innsats i disse sakene også kan ha relativt stor betydning i et 
samfunnsøkonomisk perspektiv. Derfor opplever vi at vi på dette rettsområdet kan oppfylle en viktig 
del av vårt mandat, og gi noe tilbake til samfunnet for den støtten vi får. 
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4.4.12 Fengselsrett 
Fengselsrett Antall % 
Annet fengselsrett 12 38,7 % 
Overføring 7 22,6 % 
Permisjon og fremstilling 3 9,7 % 
Brev, besøk, telefon 2 6,5 % 
Løslatelse 2 6,5 % 
Utsatt soning / soningsavbrudd 2 6,5 % 
§12 eller § 16 - soning 1 3,2 % 
Misnøye med betjent 1 3,2 % 
Ransakelser, kontroller, urinprøver 1 3,2 % 
Totalt 31 100,0 % 

 

Gjennom hele året prioriterer vi å ha oppsøkende virksomhet og saksinntak i landsdelens fengsler 
(Vadsø, Tromsø, Bodø, Fauske og Mosjøen). Vi forsøker å besøke hvert av disse fengslene minimum 
en til to ganger per semester. I Tromsø fengsel har vi regelmessige saksinntak annenhver uke, med 
unntak av på sommeren og rundt jul.  

Hensikten med å prioritere fengselsbesøk er å gi potensielle klienter mulighet til å oppsøke oss, da de 
innsatte ellers har begrenset adgang til det sammenlignet med andre. 

I 2017 opplevde vi en reduksjon i antallet saker som sorterer under fengselsrett tilsvarende 18,4 % 
sammenlignet med 2016. Dette kan ha en sammenheng med at de fleste sakene vi får inn fra klienter 
som er innsatt, går ikke inn under selve kategorien fengselsrett. Mange innsatte melder inn saker 
som angår blant annet gjeldsproblematikk og samvær med barn. 

4.4.13 Forvaltningsrett 
Generell og annen forvaltningsrett Antall % 
Annet forvaltningsrett 6 35,3 % 
Offentlige tjenester 4 23,5 % 
Fri rettshjelp 2 11,8 % 
Plan- og bygningsrett 2 11,8 % 
Undervisning 2 11,8 % 
Klage på veiledningsplikt 1 5,9 % 
Totalt 17 100,0 % 

 

Tradisjonelt sett er forvaltningsrett et lite fagområde ved Jusshjelpa. I noen tilfeller kan vi, på 
grunnlag av generell kompetanse om systemet og forvaltningen, bistå klientene direkte i saken.  

I de sakene som er så spesialiserte at de faller utenfor vårt kompetansefelt, kan vi likevel som oftest 
yte bistand til klientene i form av henvisning til riktig instans. 
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4.4.14 Annet 
Annet Antall % 
Diverse annet 48 84,2 % 
Klage på advokat 4 7,0 % 
Diskriminering 2 3,5 % 
Vold og mishandling 2 3,5 % 
Privat undervisning 1 1,8 % 
Totalt 57 100,0 % 

 

Såkalte «annet-saker» er saker av juridisk karakter som ikke naturlig hører inn under noen av de 
øvrige kategoriene. Sakene er normalt å anse som viktige for klientene. Det varierer hvorvidt vi 
materielt går inn i en nærmere behandling av disse sakene. Ofte er vår bistand også her videre 
henvisning til riktig instans. 

4.4.15 Ikke-prioriterte rettsområder ved Jusshjelpa i Nord-Norge: 
Avtalerett, kjøp og salg 

Avtalerett/kjøp og salg/forbrukerrett Antall % 
Kjøp og salg 31 48,4 % 
Annet avtalerett 9 14,1 % 
Mangelfull ytelse 9 14,1 % 
Avtaletolkning 6 9,4 % 
Ugyldig avtale 5 7,8 % 
Angrefrist 3 4,7 % 
Avtaleinngåelse 1 1,6 % 
Totalt 64 100,0 % 

 

Ettersom Jusshjelpa vil prioritere saker som utgjør større velferdsmessig betydning for klientene, og 
saker hvor klienten ikke får gratis bistand andre steder, blir disse sakene oftest henvist videre til 
eksempelvis Forbrukerrådet, klagenemder eller advokat.  

Fast eiendom 
Fast eiendom Antall % 
Annet fast eiendom 19 22,9 % 
Sameie 14 16,9 % 
Mangler 13 15,7 % 
Borettslag 11 13,3 % 
Nabotvist 7 8,4 % 
Kommunale reguleringer 5 6,0 % 
Tomtefeste 5 6,0 % 
Eierskifteforsikring 4 4,8 % 
Servitutter og vegrett 2 2,4 % 
Tredjemannskonflikt 2 2,4 % 
Eierseksjoner 1 1,2 % 
Totalt 83 100,0 % 
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Det er som oftest ikke et fremtredende velferdsbehov i saker om fast eiendom. Dermed er det heller 
ikke et prioritert fagområde ved Jusshjelpa i Nord-Norge.  

Ofte henviser vi klientene videre til advokat eller offentlige organer. 

Sameie er en stor underkategori, og det må nevnes at vi i noen tilfeller kan bistå klientene i slike 
saker. Dette fordi vi har kompetanse på dette feltet, som ligger nært noen av de saksområdene vi 
ellers jobber med. Før slik bistand gis, gjør vi en vurdering av klientens velferdsmessige stilling. 

Straffe- og politirett 
Straffe- og politirett Antall % 
Annet straffe- og politirett 8 23,5 % 
Beslag og inndragigng 6 17,6 % 
Veitrafikk, førerkort og promillekjøring 6 17,6 % 
Voldsanmeldelse 5 14,7 % 
Politisaker, uoppgjørte forhold, forelegg 3 8,8 % 
Anke 2 5,9 % 
Straffeprosess 2 5,9 % 
DNA-registrering 1 2,9 % 
Gjenopptakelse av straffesaker 1 2,9 % 
Totalt 34 100,0 % 

 

Rettsområdet er ikke prioritert fordi det ligger utenfor vårt kompetansefelt. Slike henvendelser blir 
derfor alltid henvist videre til advokat, politiet eller andre relevante instanser. 

Erstatningsrett 
Erstatningsrett Antall % 
Annet erstatningsrett 15 30,6 % 
Forsikringsoppgjør 13 26,5 % 
Rettferdsvederlag 5 10,2 % 
Erstatningens størrelse 4 8,2 % 
Personskade 4 8,2 % 
Voldsoffererstatning 4 8,2 % 
Pasientskadeerstatning 2 4,1 % 
Eierskifteforsikring 1 2,0 % 
Yrkesskadeerstatning 1 2,0 % 
Totalt 49 100,0 % 

 

I noen tilfeller kan vi bistå klienter med saker om pasientskadeerstatning, voldsoffererstatning og 
rettferdsvederlag, da vi har noe kompetanse innenfor disse feltene. Disse områdene er også av større 
velferdsmessig betydning for klientene enn erstatningsrett ellers.   

For øvrig henviser vi mange av sakene til Kontoret for voldsoffererstatning, forsikringsselskaper, 
Finansklagenemda og andre. 
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Skatte- og avgiftsrett 
Skatt- og avgiftsrett Antall % 
Skatt og avgifter 7 100,0 % 
Klage og ettergivelse 0 0,0 % 
TV-lisens 0 0,0 % 
Totalt 7 100,0 % 

 

Skatterett er ikke et prioritert saksområde hos oss, da dette i all hovedsak ligger utenfor vår 
kompetanse. Det foreligger normalt heller ikke et velferdsmessig behov i saken. De aller fleste 
sakene henvises direkte til skatteetaten, eventuelt til advokat. 

4.5 Oppsøkende virksomhet 

4.5.1 Innledning 
Jusshjelpa i Nord-Norge har en intensjon om å ivareta et udekket rettshjelpsbehov i hele landsdelen. 
Som en del av dette arbeidet bruker vi mye tid og ressurser på å reise og oppsøke steder i de tre 
nordligste fylkene, inkludert til Svalbard. 

Nærmere 14 % av alle henvendelser vi får inn skjer via personlig oppmøte, enten på 
saksinntaksturene eller i våre lokaler i Tromsø. Selv om vi i prinsippet er tilgjengelig per telefon for de 
som måtte ønske å kontakte oss, mener vi at den oppsøkende virksomheten er viktig for å kunne 
opprettholde et lavterskeltilbud for hele landsdelen.  

En del klienter har ikke ønske eller mulighet til å melde inn sak via telefon eller over internett. Da er 
muligheten for personlig oppmøte avgjørende for at klientene i det hele tatt oppsøker hjelp. 

Samtidig som vi oppnår å nå frem til klientene i deres nærmiljø, gjør vår oppsøkende virksomhet oss 
synlig i resten av landsdelen, og er med på å tydeliggjøre og markedsføre tilbudet vårt, slik at vi kan 
nå frem til enda flere. Vi ser en direkte og umiddelbar økning i antall saker som kommer fra de 
kommunene vi besøker, i etterkant av turene. Det er uavhengig av sakene vi får inn på selve turen, 
men har nok en sammenheng med at vi promoterer oss på de stedene vi besøker, med avisannonser, 
plakater, brosjyremateriell med mer. 

Når vi reiser på saksinntaksturer, tar vi ofte imot potensielle klienter på kommunesentrene, i 
bibliotek eller på andre naturlige arenaer på det stedet vi oppsøker. Studenter er en naturlig 
målgruppe, og vi prioriterer derfor også å avholde saksinntak ved de ulike lærestedene i landsdelen. 
Fengslene er også prioriterte steder å oppsøke når vi er på steder hvor dette finnes. 

I 2017 gjennomførte Jusshjelpa 69 saksinntak. I det følgende presenteres en oversikt over 
saksinntaksturer i 2017. 
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4.5.2 Oversikt over eksterne saksinntaksturer i Nord-Norge 
Kommune Antall besøk Antall saksinntak 
Alta 2 2 
Bodø 2 4 
Bardu 2 2 
Brønnøysund 1 2 
Fauske 2 4 
Hammerfest 2 2 
Harstad 2 2 
Honningsvåg 2 2 
Karasjok 1 1 
Lenvik 2 2 
Narvik 2 2 
Porsanger 1 1 
Rana 2 2 
Sandnessjøen 1 1 
Skånland 1 1 
Sør-Varanger 2 2 
Sortland 2 2 
Tromsø - 29 
Vadsø 2 4 
Vefsn 2 4 
Vågan 2 2 
Longyearbyen 1 1 
Totalt 22 steder Totalt 36 besøk Totalt 74 saksinntak 

 

Saksinntakene i Tromsø inkluderer 27 planlagte besøk i Tromsø fengsel. Vi tar imot påmelding i 
forkant av våre rutinemessige besøk i fengselet. Når det ikke er forhåndspåmeldte til saksinntaket, 
blir det avlyst. Det skjedde ved noen få tilfeller også i 2017. 

I tillegg til saksinntak forsøker vi å være synlige i det offentlige rom, ofte i form av å stå på stand. 
Høsten 2017 deltok vi på Forskningsdagene ved UiT – Norges arktiske universitet, med en stand i 
samarbeid med Det juridiske fakultet. Vi hadde også flere ganger stand på biblioteket og kjøpesentre 
i Tromsø. På enkelte av saksinntaksturene utenfor Tromsø hadde vi også stand på bibliotek, 
kjøpesentre og andre naturlige steder, der tiden tillot det. 

Målet med blant annet stand i tillegg til saksinntak, er å være synlig og nå ut til folk med informasjon 
om vårt tilbud på en mer uformell måte. 
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5. Prosjektarbeid, forskning og utdanning 

5.1 Innledning 
I denne delen omtales noe av arbeidet ved tiltaket i 2017 som ikke er saksbehandling. Dette 
innebærer gruppelederprosjektet som gruppelederne gjennomfører i siste semester, 
rettsinformasjon, rettspolitisk arbeid, utdanning og forskning. 

5.2 Gruppelederprosjekter 
Medarbeiderne har i sitt siste semester en mindre stillingsandel og går over i rollen som gruppeleder. 
De blir da fritatt fra saksbehandling, men har et større ansvar for å lede gruppenes samlede arbeid og 
benytter resten av tiden til prosjektbasert arbeid i større grad.  

Hver gruppeleder er involvert i et gruppelederprosjekt som blir godkjent og følges opp av daglig 
leder. Saksbehandlerne i den enkelte faggruppen bidrar ofte også sammen med gruppelederne i 
prosjektene. 

I 2017 har det blitt gjennomført seks gruppelederprosjekter på Jusshjelpa. Her følger en kortfattet 
oversikt: 

• Videreføring av økonomikurs i samarbeid med Kriminalomsorgen. Kurset ble også utvidet til 
å skulle bli arrangert i Hammerfest og Kirkenes. 

• Holdt foredrag på videregående skole i arbeidsrett. 
• Holdt foredrag for innvandrere i samarbeid med Tromsprodukt og Tromsø kommune. 
• Publiserte artikkel om problemet ved bruk av UDIs praksisnotater. Her ble det problematisert 

at UDI sine praksisnotater ikke er tilstrekkelig tilgjengelig for allmennheten. 
• Videreføring av økonomikurs i samarbeid med Kriminalomsorgen. 
• Produksjon av arverettsbrosjyre. Hensikten med brosjyren er at den kan sendes ut til klienter 

som tar kontakt med oss, som vil få tilstrekkelig hjelp ved å lese seg opp på sine rettigheter. 
Typetilfellet er hvor klienten har et generelt spørsmål hvor det per dato ikke foreligger en 
reell tvist. På den måten frigis saksbehandlernes kapasitet til saksbehandling i saker hvor det 
faktisk har oppstått tvist. 

 

5.3 Rettsinformasjon 

5.3.1 Innledning 
Rettsinformasjon er et viktig og kontinuerlig arbeid ved Jusshjelpa i Nord-Norge.  

Vi prioriterer hovedsakelig dette arbeidet av to grunner. For det første har det et forebyggende 
formål. Ved å få kunnskap kan folk komme problemene sine i forkjøpet og aller helst unngå dem. For 
det andre er det en forutsetning for å kunne ivareta sine interesser at man kjenner sine rettigheter. 
Vi ser at mange av våre klienter har svært begrenset eller ingen kunnskap om sin rettsstilling. Det 
henger ofte sammen med deres svake ressurssituasjon og et begrenset tilbud fra samfunnet. Når vi 
ser slike tilfeller, forsøker vi å fange dem opp og bidra gjennom rettsinformativt arbeid. 

Jusshjelpa i Nord-Norge utarbeider jevnlig brosjyrer, artikler, informasjon til våre nettsider med 
videre. Dette er virkemidler i vår målsetning om å yte hjelp til selvhjelp der det er hensiktsmessig. Vi 
prioriterer de rettsområdene der vi får mange likeartede henvendelser. Det er en ressursbesparende 
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måte å yte rettshjelp på. Når vi henviser klienter til mer generell rettsinformasjon, ønsker vi dem 
likevel alltid velkommen tilbake dersom noe skulle være uklart eller flere spørsmål skulle oppstå. 

I det følgende omtales noe av det rettsinformative arbeidet vi har gjort i 2017.  

5.3.2 Foredrag for innvandrere i samarbeid med Tromsprodukt 
I 2017 fortsatte vi vårt samarbeid med Tromsprodukt, som ble innledet våren 2016, som forestår et 
program kalt Flerspråklige i arbeid (FIA). I samarbeid med Voksenopplæringa i Tromsø kommune gir 
Tromsprodukt tilbudet til innvandrere, med mål om en best mulig integrering. Integreringsarbeidet 
foregår på et bredt felt, innen språk, kultur, arbeid, skolegang, boforhold, praktiske gjøremål med 
videre. 

Gjennom dette samarbeidet når vi ut med rettsinformasjon til en større gruppe gjennom en 
hensiktsmessig og fast kanal. FIA stiller med morsmålsstøtte på flere språk. Det gir oss en arena for å 
formidle rettsinformasjon som vi ellers ikke hadde kommet frem med. Vi blir mer tilgjengelige for 
målgruppen og gjør oss kjent for et viktig støtteapparat som stadig er i kontakt med potensielle 
klienter. Samarbeidet gir oss også indirekte en unik mulighet til å bygge omdømme og nettverk.  

I 2017 holdt vi 5 foredrag i samarbeid med Tromsprodukt. Foredragene har vart rundt to timer. Det 
har anslagsvis vært 30-50 fremmøtte på hvert foredrag. 

Jusshjelpa i Nord-Norge opplever samarbeidet med Tromsprodukt som godt fordi vi jobber mot 
samme mål og har nytte av hverandres ressurser.  

5.3.3 Økonomikurs i samarbeid med Kriminalomsorgen 
Økonomikurset i samarbeid med kriminalomsorgen er et prosjekt som vi i 2017 har videreført fra 
året før. Prosjektet ble startet ved at Jusshjelpa i Nord-Norge ble kontaktet av Kriminalomsorgen ved 
Troms og Finnmark friomsorgskontor i februar 2016, med forespørsel om å holde et økonomikurs for 
innsatte og tidligere innsatte. Dette et fagfelt vi har god kompetanse på, og vi ser det som en gylden 
mulighet både å jobbe forebyggende og å nå ut med rettsinformasjon til en viktig målgruppe. 

Kurset tar sikte på at den enkelte etter endt soning skal greie å stabilisere egen økonomi gjennom å 
ta tak i egne gjeldsproblemer. Vi ser at det kan være avgjørende for å hindre økonomisk uføre og 
tilbakefall til kriminalitet.  

Prosjektet har også i 2017 blitt arrangert som et gruppelederprosjekt. Gjeldsgruppa på Jusshjelpa 
videreutviklet et foredrag som har blitt avholdt 3 ganger i 2017. Omfanget på foredraget har vært på 
om lag tre timer og er ordnet med forhåndspåmeldte deltakere fra Kriminalomsorgen sin side.  

På samme arrangement har vi delt ut vår egenutviklede brosjyre «Gjeldspakken», som viser mange 
eksempler og gir god oversikt over momenter som også var med i kurset. Kursdeltakerne fikk i tillegg 
mye muntlig informasjon og veiledning om nyttige nettsider og andre verktøy.  

Vi har mottatt positive tilbakemeldinger fra både deltakerne og friomsorgskontoret på opplegget. 
Deltakerne opplyste om at de fikk en vekker med tanke på personlig økonomi. De klarte å relatere 
kurset til egen situasjon, og var svært fornøyde med å få konkrete verktøy, blant annet 
budsjetteringsmaler. Kriminalomsorgen har flere ganger uttrykt at de ønsker at Jusshjelpa avholder 
flere kurs fremover. 

Vi har valgt å satse videre på kurset, både fordi det treffer målgruppen vår og fordi det har en helt 
konkret og stor nytteverdi for den enkelte deltaker. Kurset ble i løpet av 2017 utvidet til Hammerfest 
og Kirkenes i Finnmark. 

103



42 
 

5.4 Rettspolitisk arbeid 

5.4.1 Innledning 
Rettspolitisk arbeid foregår kontinuerlig i ulikt omfang på Jusshjelpa i Nord-Norge. I det følgende 
redegjøres det for eksempler av dette arbeid som er nedlagt i 2017. 

5.4.2 Artikkel om demens 
Familie- og arverettsgruppa ved Jusshjelpa i Nord-Norge publiserte 25. januar en kronikk i lokalavisa 
iTromsø, med overskriften «Pårørende og representasjonsrett». Konteksten var de problemstillinger 
som oppstår når en person med demens ikke lengre er i stand til å ivareta sine økonomiske interesser 
som følger av sykdommen. Videre ble en alternativ ordning, vergemål, løftet frem som en mulighet 
for å unngå problemene som ofte oppstår rundt representasjonsretten.  

Med denne kronikken ønsket vi å belyse en problemstilling som angår mange. Samtidig ønsket vi å 
oppfordre berørte om å undersøke vergemålsordningen, med en hensikt om å forebygge økonomisk 
utnyttelse og familiære konflikter. 

Kronikken kan leses her: 
http://www.itromso.no/meninger/2017/01/25/%C2%ABP%C3%A5r%C3%B8rende-og-
representasjonsrett%C2%BB-14110941.ece#.WIntaf4kdVk.facebook  

5.4.3 Markering av kjærlighetsuka i forbindelse med valentinsdagen 
I forbindelse med valentinsdagen 14. februar, markerte Jusshjelpa kjærlighetsuka i Tromsø, samtidig 
med JURK sitt tilsvarende arrangement i Oslo. Markeringen innebar profilering av Jusshjelpa, ved at 
vi holdt stands på campus i Tromsø, samt at vi lanserte en «Visste du at-(…)»- serie på våre sider på 
Facebook og Instagram. 

5.4.4 Markering av kvinnedagen 
Jusshjelpa deltok i markering av kvinnedagen 8. mars for første gang i 2017. Her gikk vi i parade, hvor 
vi med banner løftet frem temaet «Kvinner i fengsel». I forbindelse med markeringen, hadde vi 
samme dag en kronikk på trykk i lokalavisa iTromsø, hvor samme tema var belyst.  

Målet med kronikken var å belyse at likestillingen mellom kjønn i Norge, ikke er like fremtredende i 
våre fengsler.  

Kronikken kan leses her: http://www.itromso.no/meninger/2017/03/07/Vi-krever-likestilling-
%E2%80%93-ogs%C3%A5-i-norske-fengsler-14406729.ece 

5.4.5 Artikkel om UDIs bruk av praksisnotater 
21. juni publiserte Jusshjelpa en kronikk i juristbladet Juristkontakt. Tittelen på kronikken var «På 
rettssikkerheten løs – bruk av UDIs praksisnotat» og pekte på problemstillinger i forbindelse med 
UDIs omfattende bruk av praksisnotater.  

Hensikten med kronikken var å belyse at forvaltningens bruk og vektlegging av slike praksisnotater 
bidrar til å gjøre rettskildebildet ytterligere uklart for borgere som har behov for avklaring av sine 
rettigheter på området. 

Kronikken kan leses her: http://www.juristkontakt.no/i/2017/5/juko-2017-05b-976 
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5.4.6 Husleiemarkedet i Tromsø 
I 2017 har Jusshjelpa bidratt til å sette fokus på problemer ved husleiemarkedet i Tromsø. 5. mars ble 
en av våre saksbehandlere på husleiegruppa intervjuet av iTromsø i en artikkel med overskriften 
«Dette bør du vite om når du skal leie boklig». Her fikk leserne noen generelle råd knyttet til de 
vanligste spørsmålene Jusshjelpa mottar i husleiesaker. 3. juni 2017 ble Jusshjelpa invitert av iTromsø 
til å uttale oss om utleiemarkedet i Tromsø, i en artikkel med overskriften «Tromsø er landets utleie-
versting». Bakgrunnen for dette var at avisa hadde en serie med oppslag som rettet oppmerksomhet 
mot husleiemarkedet i Tromsø, og de ringvirkninger som kommer av at det er få ledige leieenheter, 
og veldig mange som trenger å leie bolig.  

21. august arrangerte Sparebank1 Nord-Norge og lokalavisa iTromsø en studentkveld på 
Studenthuset Driv, hvor ulike aktører hadde informasjonsforedrag til studenter. Jusshjelpa ble 
invitert til å ha stand og holde foredrag om husleierett, herunder om de vanligste problemstillinger 
som vi behandler på området, samt hvordan studentene skal kunne unngå fallgruvene i 
husleiemarkedet. 

5.4.7 Tromsø Arctic Pride 
Den 11. november 2017 deltok vi i Tromsø Arctic Pride, en parade i Tromsø sentrum som er ment for 
å feire at alle er like mye verdt og at alle har rett til å være så like eller forskjellige som de ønsker. Vi 
ville belyse at diskriminering dessverre fortsatt eksisterer på dette feltet. Vårt budskap var at 
Jusshjelpa i Nord-Norge vil bistå alle, og at alle er like mye verdt uansett hvilket kjønn de liker. 

Samtidig som vi fikk fremmet vårt syn på temaet, fikk vi synliggjort tiltaket vårt. Det var også en sosial 
og samlende aktivitet, i rettferdighetens ånd, som ble en suksess utad og ga mersmak innad. 

5.4.8 Engasjement i forbindelse med Regjeringens forslag om kutt i støtte til spesielle 
rettshjelptiltak 

Høsten 2017 la Regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2018, hvor støtte til spesielle 
rettshjelptiltak ble foreslått kuttet. Om forslaget ville blitt godkjent i Stortinget, ville det krevd en 
omlegging av Jusshjelpas drift, og følgelig en vesentlig reduksjon i vår kapasitet til å bidra til å bidra til 
bedre rettshjelptilbud blant våre målgrupper. Forslaget til kutt ville også fått konsekvenser for øvrige 
spesielle rettshjelptiltak som Jushjelpa i Midt-Norge, Jussformidlingen i Bergen, JURK, Jussbuss og 
Gatejuristen.  

Regjeringens forslag vakte mye engasjement i samfunnet, og det ble fra flere hold anført at realiteten 
av forslaget ville sette rettssikkerheten til side. Fra Jusshjelpas side ble det lagt ned betydelig 
kapasitet for å belyse viktigheten av arbeidet som gjøres for enkeltmennesker i landsdelen. Forslaget 
ble snudd i Stortinget, noe som førte til at Jusshjelpa nå har forutsetninger for å yte gratis rettshjelp 
til de som trenger det mest. 

5.5 Utdanning 

5.5.1 Relevant arbeidserfaring 
Jusshjelpa i Nord-Norge utgjør et verdifullt supplement til det ordinære studieløpet for master i 
rettsvitenskap. Studentene får høyst relevant arbeidserfaring i løpet av studietiden, som de ellers 
ikke ville ha fått. Medarbeiderne erfarer at de kan hjelpe mennesker og gjøre en forskjell, ved å 
bruke kunnskapen de enten har tilegnet seg på studiet eller i praksis.  
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Vi observerer et våknende engasjement når de ser nytteverdien av utdanningen i et annet lys i den 
tiden de jobber for tiltaket. Dette tror vi kan medvirke til et enda større ønske om å fullføre studiene, 
noe som kommer både studentene, Jusshjelpa, UiT Norges arktiske universitet og klientene til gode. 

Hvert år har Jusshjelpa i Nord-Norge ansvaret for flere praksisstudenter fra Det juridiske fakultet. 
Tiltaket får da beholde sin arbeidskraft i den perioden av studiet hvor praksis er obligatorisk for 
studentene. Samtidig avlaster vi fakultetet. De som jobber hos oss er sikret en givende praksisplass, 
og får anledning til å skaffe seg enda dypere erfaring med det å drive rettshjelp. 

5.5.2 Spesialfaget Rettshjelp I 
Medarbeidere har anledning til å ta spesialfaget Rettshjelp I på 15 studiepoeng. Dette spesialemnet 
er forbeholdt Jusshjelpas medarbeidere, da den praktiske arbeidserfaringen de får gjennom sin 
ansettelsestid er en stor del av grunnlaget for kompetansen de tilegner seg gjennom emnet. 

Spesialfaget er generelt betinget av at man deltar på obligatorisk undervisning i regi av fakultetet. 
Undervisningen omfatter i hovedsak temaene rettspolitikk, etikk, praktisk prosess og alternativ 
konfliktløsning. Denne undervisningen går mer i dybden enn de obligatoriske modulene i 
grunnopplæringen, og er knyttet til pensumslitteraturen for spesialfaget. 

Ordningen gjør det enklere for studentene å arbeide for Jusshjelpa i Nord-Norge uten at det skal gå 
på bekostning av studieprogresjonen. I tillegg til arbeidet ved tiltaket, må studentene gjennom en 
eksamen i emnet for å få godskrevet studiepoengene. Studentene kan velge å arbeide ved tiltaket 
uten å ta spesialfag. I 2016 var det én student som tok dette spesialfaget. 

5.6 Forskning 
Jusshjelpa i Nord-Norge har i 2017 ikke prioritert eller gjennomført noen større forskningsprosjekter.  

Vi kan imidlertid rutinemessig vise til et stort tallgrunnlag med statistiske opplysninger som vi samler 
gjennom sakene vi behandler. Datamaterialet viser hvilket behov det er for rettshjelp og hvem som 
har behovet. Det benytter vi til ulike formål gjennom året, blant annet som omtalt i avsnittet om 
rettspolitikk.   

På sikt ser vi for oss å avholde ny rettshjelpundersøkelse. Jusshjelpa gjorde en slik undersøkelse sist 
tidlig på 2000-tallet. Formålet med undersøkelsen vil være å kartlegge hvorvidt behovet for rettshjelp 
er dekket i Nord-Norge, og om en kan se endringer over tid. En slik undersøkelse vil bli avholdt på de 
samme steder dette har vært gjennomført tidligere. 
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6. Drift og økonomi 

6.1 Innledning 
Årene mellom 2014 og 2016 har vært preget av at stillingen som daglig leder har vært ivaretatt av 
midlertidige ansettelser. I midlertidige stillinger har ikke de som har vært daglig leder hatt 
forutsetninger til å skaffe seg oversikt til å planlegge drift og økonomi over lengre tid. Samtidig har 
det i denne tida vært noe usikkerhet rundt støtten som Jusshjelpa mottar fra sine 
samarbeidspartnere. Til sammen har dette ført til en forsiktig budsjettering og et nøkternt forbruk i 
disse årene. Etter at nåværende faste daglig leder tiltrådte i stillingen i mars 2016, ser vi at Jusshjelpa 
nå har avviklet to gode år, med stabil og enhetlig drift i henhold til planlagt aktivitet. Som vi vil 
komme tilbake til under punkt 6.3 om økonomi, har vi i 2017 likevel et underforbruk i forhold til 
budsjett. Dette baserer seg på en feil i våre budsjetteringsverktøy som vi har brukt til å beregne 
lønnskostnader i påfølgende år. Vi har nå på plass et nytt system til dette arbeidet som er 
kvalitetssikret i samråd med Seksjon for lønn ved UiT – Norges arktiske universitet, og er sikre på at 
dette er feil som ikke gjentar seg.  

6.2 Drift 

6.2.1 Driftsrute 
Jusshjelpa i Nord-Norge hadde i 2017 en driftsrute på totalt 47 uker, fordelt på 21 uker i 
vårsemesteret, 8 uker sommerdrift og 18 uker i høstsemesteret.  

Sommerdriften ivaretas årlig av fem av våre medarbeidere som engasjeres i 100 % lønnet stilling for 
driftsperioden til sommergruppa. Vi prioriterer å ha alle faggruppene representert, for best mulig å 
kunne yte bistand innen hele vårt kompetansefelt, også i en periode med redusert drift. 

Tiltaket holdt helt stengt rundt påske, to uker på sommeren og rundt jul/nyttår. Stengingen er dels av 
hensyn til ferieavvikling for medarbeiderne, men med dagens forhold må driftsruten også begrenses 
på grunn av manglende finansiering til helårsdrift. 

På sikt ser vi at helårsdrift vil være ønskelig, fordi lengre perioder med driftsstans skaper praktiske 
problemer med hensyn til progresjon i sakene som går over lengre tid. Enkelte av medarbeiderne 
følger opp klientene sine også i friperioder, der det er gunstig eller nødvendig for saken. Vi kan 
imidlertid ikke pålegge noen å arbeide ulønnet i periodene med driftsstans, og oppfølgingen i sakene 
begrenser seg da i mange tilfeller til praktisk bistand fra administrasjonens side. Vi er uansett svært 
nøye med å påse at ingen klienter skal lide noe rettslig eller økonomisk tap som følge av perioder 
med driftsstans. 

6.2.2 Administrative komiteer  
Administrative komiteer i 2017 har vært ansettelseskomiteen, opplæringskomiteen, 
eksternkomiteen, sosialkomiteen, prosjektgruppa, promoteringsgruppa og jubileumskomiteen. 

Eksternkomiteen 
Komiteen har ansvaret for å planlegge tiltakets oppsøkende virksomhet. De setter opp reiseplan og 
fordeler ansvaret for turene på medarbeiderne.  

På den interne sluttevalueringen i november 2017 meldte de om gode resultater med tanke på antall 
saker som kom inn på mange av turene. Det oppsto et samarbeid med promoteringsgruppa, 
angående annonsering og kunngjøringen av den oppsøkende virksomheten fremover. 
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Ansettelseskomiteen 
Ansettelseskomitéen har ansvar for rekruttering og ansettelse av nye medarbeidere. I 2017 fulgte 
ansettelseskomiteen vanlig prosedyre med ansettelser av to kull nye saksbehandlere.  

Nytt i 2016 var en kampanje som ble rullet ut på sosiale medier og spisset mot grupper av potensielle 
søkere. Kampanjen innehold blant annet portrettintervjuer av nåværende og tidligere ansatte, om 
hvordan de opplever arbeidet ved Jusshjelpa i Nord-Norge og mulighetene i etterkant av jobben. 

Opplæringskomiteen 
Komiteen har ansvar for å planlegge den faglige opplæringen av nye medarbeidere.  

En viktig del av denne jobben er å komme i kontakt med og gjøre avtaler med eksterne forelesere 
innenfor våre fagområder. Vi er avhengige av at disse bidragsyterne stiller opp gratis. Det er også 
viktig å få til en plan som legger opp til en mest mulig smidig gjennomføring av opplæringen. Det er 
mye opplæring som skal gis på kort tid, samtidig som de nyansatte skal ha tid til å jobbe med 
juridiske saker parallelt. Komiteens arbeid forløp som normalt ved ansettelser i to omganger i 2017. 

Rettspolitisk komité  
Det overordnede ansvaret for rettspolitisk arbeid ved tiltaket har tradisjonelt ligget til denne 
komiteen. Grunnet den pågående vedtektsendringen og spørsmålene om hvordan vi best kan tjene 
målgruppen vår i fremtiden, har denne komiteen ikke jobbet på samme måte i 2017.  

De har i stedet arbeidet frem forslag til hvordan vi kan organisere vårt prosjektbaserte arbeid, og 
ideer til tiltak for å på en realistisk måte kunne gjennomføre større og mindre prosjekter. 

Promoteringsgruppa 
Denne gruppa kom til på initiativ fra flere av medarbeiderne selv. Vi har lenge sett behovet for en 
gruppe som kan komme med nye ideer og legge planer for tiltakets synlighet utad.  

Konkrete tiltak har vært økt synlighet på sosiale medier, initiativ til deltakelse i Tromsø Arctic Pride, 
arbeid med å skaffe gensere og annet profileringsmateriell til medarbeiderne, samt 
ansettelseskampanje i samarbeid med ansettelseskomiteen.  

Gruppa har i tillegg satset bredt og sett nærmere på hvordan vi bør gå frem for å styrke vårt 
generelle omdømme på et overordnet plan, og hvordan vi best mulig når ut til målgruppene. De 
utformet blant annet av et notat til tiltakets fellesevaluering i november, med drøftelse om hvordan 
vi kan gjøre saksinntaksturene med effektive og innholdsrike. I tillegg har de løftet frem hvordan vi 
kan og bør utforme våre svar til klienter som av ulike grunner må avvises eller henvises et annet sted. 

Sosialkomiteen 
Denne komiteen er ikke av faglig eller administrativ art, men den har et viktig formål, som er å 
ivareta et godt miljø på arbeidsplassen. Blant annet har de arrangert sommerfest og julebord, som er 
verdsatte sammenkomster for å takke av medarbeidere som slutter hos oss etter å ha lagt igjen mye 
idealistisk innsats ved tiltaket.  

Jubileumskomiteen 
I 2017 ble det etablert en egen komité som skal arrangere Jusshjelpa i Nord-Norge sitt 30-
årsjubileum. Det legges opp til at arrangeres en faglig del i forbindelse med jubileet, og en bankett 
der nye og gamle Jusshjelpere samt samarbeidspartnere inviteres.  
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6.3 Økonomi 

6.3.1 Innledende om økonomi 
Helt siden oppstarten i 1988 har finansieringen av driften ved tiltaket vært en utfordring. Gjennom 
tiden har det vært store variasjoner i hvor mye støtte vi har mottatt fra ulike bidragsytere og 
samarbeidspartnere fra år til år. Dette har preget driften på den måten at planlegging har vært 
vanskelig, samtidig som vi har vært opptatt av å omsette støtten i mest mulig rettshjelp per krone vi 
har fått. Tradisjonelt har derfor virksomheten vært drevet marginalt, noe som også har medført en 
sårbarhet ved kutt i bevilgninger. 

Gjennom hele året arbeider administrasjonen ved Jusshjelpa i Nord-Norge med søknader om 
driftsmidler, noe som er helt nødvendig for å sikre en kontinuerlig og god drift. Begrunnelsen for det 
er at Jusshjelpa i Nord-Norge ikke har noen faste inntekter, da rettshjelpen vi gir er gratis for 
brukerne. Vi er avhengige av å få innvilget midler etter søknader som vi på eget initiativ sender ut.  

I det følgende vil det bli redegjort nærmere for regnskapet fra 2017 og den økonomiske situasjonen 
Jusshjelpa i Nord-Norge står i ved årsskiftet 2017/2018. 

  

109



48 
 

6.3.2 Regnskap 2017 
  Regnskap 2017 Budsjett 2017 Merknad 

  
INNTEKTER        
Bevilgning fra Statens sivilrettsforvaltning -2 627 000,00 -2 627 000,00 1   
Tilskudd fra Det juridiske fakultet  -300 000,00  -300 000 2  
Tilskudd fra kommuner og fylkeskommuner -319 000,00  -310 000 3   
Tilskudd fra samskipnader -210 000,00  -210 000  4   
Tilskudd fra SNN-stiftelsen -15 000,00 0 5   
Andre tilfeldige inntekter   -22 091,86  0 6   
INNTEKTER TOTALT -3 493 091,86 -3 447 000,00    
         
UTGIFTER        
Lønn og honorar 2 771 863,68 3 152 419,85 7   
Inventar 35 694,50 5000 8   
Velferdstilskudd 8 632,08 20 000    
Bevertning 45 089,32 23 000   
Andre personalkostnader 30 649,37 20 000 9  
Kurs og seminar, egne ansatte 51 380,40 77 000 10  
Reiser oppsøkende virksomhet 115 395,56 101 000 11   
Reiser annet 30 893,38 48 000 12   
Kunngjøring oppsøkende virksomhet 25 295,75 25 000 13   
Annen kunngjøring 0                   10 000  14   
Profileringsartikler 11 164,03 10 000   
Forsikringskostnader 11 994                   12 500     
Avis-abonnement 8 968,26                     9 500    
Bøker 9 006,00 2 000 15   
IT- og AV utstyr 198,00  5 000    
Telefon 12 155,00                  5 000 16   
Kontorrekvisita 6 424,76 8 000    
Trykningsutgifter 17 200,04 20 000 17   
Drift: Advisor, nettside, nettbasert saksinntak 133 920,00 150 000 18   
Annen kontorkostnad 59 671,43 18 500 19   
UTGIFTER TOTALT 3 387 808,92 3 721 919,85    
         
Resultatregnskap 2016 -105 282,94  274 919,85    
         
Inngående balanse fra 2016 -1 096 633,00      
Balanse ved utgangen av 2017 -1 201 915,94      
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6.3.3 Merknader til postene 
Her følger merknader til postene, som nummerert i tabellen over. 

1. Bevilgningen fra Statens sivilrettsforvaltningen er grunnsteinen i inntektene våre fra år til år, 
ettersom det er det største enkelttilskuddet vi mottar. Tilskuddet dekker langt på vei 
lønnsutgiftene til daglig leder, kontormedarbeider og saksbehandlere, og er helt avgjørende for 
vår eksistens. 
  

2. Det juridiske fakultet ved UiT er den nest største enkeltbidragsyteren hva angår ren driftstøtte. 
De årlige bidragene fra fakultetet er av meget stor betydning for drifta, da bidragene også 
omfatter annet enn økonomisk støtte (kontorlokaler, faglig, teknisk-/administrativ support 
m.m.).  

 
3. Støtten fra kommuner og fylkeskommuner omsettes direkte i oppsøkende virksomhet og går 

med til å dekke mesteparten av reise, opphold og annonseutgifter i forbindelse med 
saksinntaksturer. Vi har som mål å prioritere kommuner som gir oss driftstøtte, men forsøker 
likevel å være synlige også i kommuner som ikke gir tilskudd, av hensyn til å være tilstede for 
hele Nord-Norges befolkning. Vår største kommunale bidragsyter er Tromsø kommune. I 2017 
mottok vi kr 123 000, i støtte fra kommunen, som også gir Jusshjelpa grunn til å prioritere en 
høy tilstedeværelse og synlighet i kommunen.  
 

4. Bevilgningen fra Norges arktiske studentsamskipnad ved Studentparlamentet muliggjør en økt 
tilstedeværelse og større markedsføring overfor studentene på UiT Norges arktiske universitet, 
også utenom de ordinære saksinntakskanalene. Studentene er en av våre viktigste målgrupper.  

 
5. I 2015 fikk Jusshjelpa tilsagn på støtte fra Sparebank1 Nord-Norge-stiftelsen på kr 15 000 til 

oppdatering av vårt fagbibliotek. Forutsetningen for støtte var at hele støttebeløpet ble brukt 
innen avslutning av prosjektet i august 2017. I løpet av sommeren ble de siste bokinnkjøp gjort, 
og prosjektet avsluttet. Dette gjorde utslag på utgiftssiden, der regnskapet viser et overforbruk 
på kr 7000 på posten for bøker. Se merknad 16. 

 
6. Denne posten er sammensatt av inntekter fra Grasrotandelen i Norsk Tipping og resterende 

midler innbetalt av klienter til klientkontoen. Midlene på klientkontoen benyttes utelukkende 
til å dekke rettsgebyr på vegne av klientene, krone for krone. 

 
7. Her inngår lønnsutgifter til fast ansatte i administrasjonen, studentmedarbeidere og vikarer, 

styrehonorar, feriepenger, forsikring, arbeidsgiveravgift, arbeidsgivers pensjonsinnbetaling med 
mer.  

 
Lønnsutgifter er den absolutt største utgiftsposten vi har, til tross for at medarbeiderne jobber 
en betydelig andel gratis. Medarbeiderne lønnes med kr 110,50 per time. På sikt er Jusshjelpa i 
Nord-Norge avhengige av et noe høyere lønnsnivå med tanke på fremtidig rekruttering. Per i 
dag er medarbeiderne avhengige av studielån ved siden av inntekten. 

I denne posten ligger det største avviket mellom budsjetterte og faktiske utgifter, et avvik på kr 
380 556,17. Forklaringen gis i korte trekk i det følgende.  

Det er brukt kr 18 946,88 mindre på styrehonorar enn budsjettet tilsier og vi har fått noe 
refusjon for sykepenger uten at det har vært anledning til å leie inn vikar for fraværet. 
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Videre ble det på tampen av 2017 avdekket feil i de systemer Jusshjelpa benytter til å beregne 
studentmedarbeidernes lønnskostnader for kommende år under budsjettarbeidet. Systemet 
har beregnet for høye lønnskostnader enn det som viser seg å være realiteten på slutten av 
året. I 2017 utgjør dette alene et underforbruk på budsjett på kr 258 904,60. Dette gir også 
ringvirkninger for budsjetterte feriepenger og arbeidsgiveravgift. Det antas at dette er den 
sterkeste bidragsyteren til at Jusshjelpa over flere år har gått med overskudd. 

Jusshjelpa har nå tatt i bruk et nytt system for å beregne lønn i budsjettarbeidet, som er 
kvalitetssikret i samråd med Seksjon for lønn ved UiT. 

8. Budsjettet er i realiteten overskredet med drøyt kr 30 694,50. I oktober 2016 ble det bestilt nye 
møtebord, kontorstoler, møtestoler og et skrivebord til totalt kr 35085,-. Dessverre var det lang 
leveringstid, og varene ble ikke belastet regnskapet før i januar 2017. Følgelig ble varene 
fakturert først i 2017, og forklarer dermed budsjettoverskridelsen. 
 

9. Postene Velferdstilskudd, Bevertning og Andre personalkostnader er Jusshjelpas poster for 
velferdstiltak, og relaterer seg til leie av lokaler, servering ved fagsamlinger, seminarer, 
workshops, møter, julebord, samt innkjøp til våre lokaler. I regnskapet ser en et underforbruk 
på posten for Velferdstilskudd, og at postene for Bevertning og Andre personalkostnader er 
overskredet. Da det ble klart at Fellesseminaret 2017 ikke ble arrangert, mobiliserte vi til å 
arrangere et internseminar i november. Dermed ble midlene til dette omdisponert til 
internseminaret, samt fagsamlingen i starten av høstsemesteret. Se merknad 10 og 11, samt 
punkt 3.4.3 og punkt 3.4.8 over. 

 
10. Potten kurs og seminarer er utgifter i forbindelse med fagsamlingene vi har i starten av hvert 

semester for medarbeiderne, herunder leie av lokaler og transport; deltakeravgift for kurs og 
seminarer som våre medarbeidere deltar på; Jusshjelpas egenandel knyttet til 
studentrettshjelptiltakenes årlige Fellesseminar, samt et internseminar som ble avholdt i 
november, se merknad 9. 

 
11. Fagsamlingen for vårsemesteret ble avholdt på Skibotn Feltstasjon. For høstsemesteret ble 

fagsamlingen avholdt på Hellastua, på Kvaløya. I løpet av sommeren, ble det klart at 
Fellesseminaret for 2017 ble flyttet til januar 2018. Dette resulterte i et underforbruk på denne 
posten på om lag kr 25 000 i regnskapsåret 2017. Midlene ble omdisponert til høstens 
fagsamling, samt et internseminaret som vi arrangerte i november i stedet for fellesseminaret, 
se merknad 9. 

 
12. Her inngår alle reiser i forbindelse med våre saksinntaksturer og vår oppsøkende virksomhet. 

Reiseutlegg og diett er medregnet. Turene planlegges slik at medarbeiderne ofte reiser til sine 
hjemsteder for å gjennomføre saksinntak. Det innebærer mindre utgifter til overnatting for 
Jusshjelpa i Nord-Norge. Utgiftene kunne derfor vært betydelig høyere. Ettersom prisene for 
flybilletter varierer gjennom året, ble budsjettet oversteget noe. 
 

13. Denne posten omfatter alle reiseutlegg, inkl. diett, som ikke gjelder oppsøkende virksomhet; 
eksempelvis ved reisekostnader knyttet til møtevirksomhet, kurs eller seminar. 

 
14. Annonsering av vår oppsøkende virksomhet er en nødvendig del av vår oppsøkende 

virksomhet, til tross for at det er kostbart å kjøpe spalteplass. 
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15. Vi ser forbedringspotensialet hva angår å benytte midler til kunngjøring. Jusshjelpa har som 
tradisjon å oppnå mest mulig gratis publisitet, ved at vi forsøker å få medieomtale, legger igjen 
brosjyrer og henger oppslag på ulike steder i landsdelen som vi besøker og lignende. I 2017 ble 
det budsjettert med kr 10 000 til å bruke på promotering. Dette er midler som disponeres av 
Promoteringsgruppa på Jusshjelpa. Gruppa gjorde mye bra arbeid i forbindelse med 
promotering av tiltaket, men dette ble gjort på sosiale medier, som ikke medførte kostnader.  

Posten er videreført for 2018, og det planlegges å bruke midler på promoteringstiltak også i år. 

16. Jusshjelpa i Nord-Norge budsjetterte med kr 2 000 til utgifter tilknyttet vårt fagbibliotek i 2017.  
Dette skyldes at vi fortsatt hadde utestående øremerkede midler igjen til formålet fra 
Sparebanken Nord-Norge-stiftelsen. Dette har over år gitt oss muligheten til å investere i vårt 
eget fagbibliotek. Se merknad 5 over. 

 
17. Budsjettposten for telefon oppføres som en sikkerhetsbuffer i budsjettet dersom uforutsette 

kostnader skulle dukke opp gjennom regnskapsåret. Vår telefonløsning knytter seg til UiT 
Norges arktiske universitet sitt telefonnettverk som i 2017 ble lagt om til Skype for Business. 
Løsningen blir innført i universitets- og høgskolesektoren over hele landet. Dette førte at det 
gamle telefonnettet ble lagt ned. For å opprettholde vår drift, var det nødvendig å gå til innkjøp 
av nye telefonapparater som var kompatible med den nye telefonløsningen. 

 
18. Utgiftene i denne posten er trykking av årsrapporten for 2016, bannere, rollups og saksmapper. 

 
19. I 2017 ble det budsjettert med kr 150 000 til posten for drift av Advisor, vår nettside, samt vårt 

nettbaserte saksinntak. Dette arbeidet er det IT-avdelingen ved UiT som står for. Utgiften er en 
økning fra 2016, på bakgrunn av en omstrukturering av vårt nettbaserte saksinntak. Ettersom 
arbeidet med omstruktureringen ikke ble iverksatt før helt på tampen av 2017, ble kostnadene 
med dette lavere enn det vi forventet. 

 
20. I denne posten inngår kostnader knyttet til porto, årsavgift for nettside og andre småting. 

Herunder ligger det også kostnad relatert til omlegging av nettsiden gratisrettshjelp.no, som 
utgjør størstedel av avviket. Samtidig benyttes denne kontoen til å dekke rettsgebyr på vegne 
av klientene, av midler som kommer inn på klientkontoen. Dermed er ikke alt som fremgår her 
reelle utgifter, men penger vi har fått inn fra klienter og deretter utbetaler på deres vegne (se 
merknad 6). 

6.3.4 Oppsummerende om regnskapet fra 2017 
Etter at regnskapet fra 2016 også viste et underforbruk, besluttet Jusshjelpas styre å vedta en 
hensiktsmessig plan for å redusere våre oppsparte midler. Tanken bak planen har vært å bruke 
midlene over tid på tiltak som til slutt kommer våre klienter til gode. I 2017 ble det derfor budsjettert 
med overforbruk, hvor økt aktivitet gjennom hele året har vært fokus. Dette har vært gjennomført 
gjennom året, og vi anser at målene bak planene for 2017 ble nådd. Til tross for dette, viste 
regnskapet også for 2017 underforbruk, på grunn av mindre forbruk på lønnsutgifter enn budsjettert 
med. Som nevnt i merknad 7 utgjør avviket i posten for lønn kr 380 556,17. 

Som allerede nevnt i regnskapets merknad 7, er dette en feil som vi er sikker på ikke vil oppstå igjen. 
Ettersom vi i det vesentlige har holdt planlagte aktivitet tilhørende de øvrige utgiftspostene i 2017, 
ser vi at vi vil oppnå planlagte aktivitet, og dermed også budsjettet for neste driftsår. 
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6.3.5 Overordnet om den økonomiske situasjonen ved årsskiftet 2017/2018 
I 2017 tok Jusshjelpa i Nord-Norge med seg et overskudd fra tidligere år på kr 1 096 633. En betydelig 
del av overskuddet skriver seg fra 2016, som det ble nærmere redegjort for i forrige årsrapport. 
Resultatregnskapet i 2017 viser et overskudd på kr 105 282,94. Etter 2017 har vi derfor en balanse på 
totalt kr 1 201 915,94.  

Som nevnt iverksatte Jusshjelpas styre tiltak i 2017 for å redusere oppsparte midler. Disse tiltakene 
innebar å sette av penger blant annet til økt aktivitet, nytt inventar i våre møterom, nødvendige 
oppgraderinger av nettbasert saksinntak, økt kursdeltakelse for studentmedarbeiderne, lønnsøkning 
til studentmedarbeiderne tilsvarende 2,5 % samt økt promotering. Jusshjelpa anser å ha fulgt opp 
den vedtatte strategiplanen for 2017, og reviderer denne fortløpende i 2018. 
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6.4 Arbeidstimer ved Jusshjelpa i Nord-Norge i 2017 
 

Måned  Antall timer jobbet Antall timer lønnet Gratis timer Gratis % 
Januar 2237 990 1247 55,8 
Februar 2216 1110 1106 49,9 
Mars 2293 1110 1183 51,5 
April 717 833 -116 -16,1 
Mai 1254 1110 144 11,4 
Juni - - - - 
Juli - - - - 
August 1140 743 397 34,8 
September 2528 1200 1328 52,5 
Oktober 2203 1200 1003 45,5 
November 2316 1200 1116 48,1 
Desember 883 540 343 38,8 
Sum 17787 10036 7751 43,5 

 

6.4.1 Merknader til timetallet 
Tabellen viser kun timetall for medarbeidere i saksbehandler- og gruppelederstillinger. 
Administrasjonen (daglig leder og kontormedarbeider) arbeider i utgangspunktet ikke gratis, men har 
tradisjonelt ikke pleid å ta ut lønnet overtid eller overtidstillegg.  

I april og mai er det en lavere andel gratisarbeid, grunnet en tid med eksamenspermisjoner der 
medarbeiderne får mulighet til å avvikle inntil to ukers avspasering og én uke ulønnet permisjon. 

Under sommerdrifta i juni og juli, ansettes det 5 saksbehandlere. Ansettelsesforholdet er 100 %, hvor 
medarbeiderne skal jobbe 37,5 timer hver uke. Lønna er imidlertid lav, på kr 130,- per time. Det er 
ikke lagt opp til ideell innsats i dette ansettelsesforholdet. På grunn av dette er timetallet på 
sommergruppa utelatt fra tabellen over. 

Jusshjelpa i Nord-Norge har et ønske om at det skal nedlegges en viss idealistisk innsats per år. 
Oversikten over viser at medarbeiderne fortsatt bidrar med en høy grad av idealistisk innsats. Så mye 
som 43,5 % av arbeidet ved kontoret er frivillig.  

Det ulønnede arbeidet er av avgjørende betydning for drifta, med hensyn til å opprettholde 
forsvarlige driftsperioder. Uten dette idealistiske bidraget fra medarbeiderne, hadde kontoret vært 
nødt til å stenge driften i lengre perioder. Dette ville helt klart ha gått ut over klientene og 
kontinuiteten i arbeidet med aktive saker.  

Medarbeidernes engasjement og frivillige innsats er indirekte er med på å finansiere det offentlige 
rettshjelpstilbudet. Det er vi selvsagt stolte av. Vi mener også at det gir bidragsyterne våre en desto 
større grunn til å støtte arbeidet vårt. 
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6.4.2 Historisk oversikt siden 2010  
Her vises en historisk oversikt over gratis arbeid ved tiltaket i årene 2010 – 2017.  

Årstall Timer jobbet Timer lønnet Timer gratis Gratis % 
2010 17790 11049 6742 37,8 % 
2011 17043 10996 6047 35,4 % 
2012 15885 9976 5909 37,1 % 
2013 18893 10117 8776 46,4 % 
2014 20193 10371 9822 48,6 % 
2015 17954 10515 7439 41,4 % 
2016 17411 9964 7447 42,7 % 
2017 17787 10036 7751 43,5 % 

Gjennomsnitt 17886,0 10377,8 7508,2 41,9 % 

 

Andelen gratisarbeidet holder en relativt jevn standard, som viser at denne måten å jobbe på er godt 
innarbeidet i organisasjonen. 

Det er viktig å holde timetallet på et visst nivå for å fortsatt kunne håndtere det antallet saker vi har. 
Samtidig har Jusshjelpa i Nord-Norge et kontinuerlig fokus på å holde arbeidsmengden på et 
håndterlig nivå for medarbeiderne våre. 
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7. Medarbeidere og engasjerte ved Jusshjelpa i Nord-Norge i 2017 

7.1 Innledning 
I det følgende gis en samlet oversikt over ansatte, samt eksterne med engasjement hos Jusshjelpa i 
Nord-Norge i 2017. 

7.2 Daglig leder  
Eirin Wilhelmsen (t.o.m. 5. mai 2017) 
Kim-Runar Dalberg Olsen (f.o.m. 3. april 2017) 

7.3 Kontormedarbeider 
Ingvild Lundstrøm 

7.4  Faglig ansvarlig 
Universitetslektor Mats Humberset (våren og høsten 2017)  
Universitetslektor Silje Sandstedt (våren 2017) 
Henrik Rode Evensen (høsten 2017) 

7.5 Eksterne styremedlemmer 
Ole Martin Loe (eksternt styremedlem fra Det juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske universitet  
Stefan Amlie (eksternt styremedlem) 

7.6 Studentmedarbeidere  
Lisa Iversen Stene (vår) 
Ida-Susanne Røstgaard (vår) 
Inga Helene Gundersen (vår) 
Rebecca Molyneux (vår) 
Kristine Shanika Østergård (vår) 
Ane Overrein Hegland (vår) 
Aleksander Olén Knygh (vår) 
Ingerid Prestmoen Bauger (vår og høst) 
Arthana Asokumar (vår og høst)  
Vetle Skogen (vår og høst) 
Hanna Louise Skjerven (vår og høst) 
Mats Haugen (vår og høst) 
Morten von Häffenbradl Kristiansen (vår og høst) 
Cathrine Dokken-Schjøtt (vår og høst) 
Helene Marie Trøan Schefte (vår og høst) 
Ane Kolstad Stemre (vår og høst) 
Severin Slottemo Lyngstad (vår og høst) 
Emilie Kirkeby Brastad (vår og høst) 
Benedikte Almendingen Svensson (vår og høst) 
Veronika Steen Svendsen (vår og høst) 
Stine Marie Høgden (vår og høst) 
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Vilde Amundsen Øren (vår og høst) 
Ida Sofie Mienna Olsen (høst) 
Hallvard Bjørhovde Karlsen (høst) 
Eline Elisabeth Rynning Moshuus (høst) 
Hogne Huus-Hansen (høst) 
Helene Kristiansen(høst) 
Sigrid Fife Søyland (høst) 
Mariell Celina Larsen Nordvik (høst) 
Haroun Egeh Ute (høst) 
Pia Andrea Bjørnsen (høst) 
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Hei

Vedlagt er søknad fra SMISO Troms om tilskudd.

Vi setter stor pris på om søknaden blir formidlet til rette vedkommende.

Med vennlig hilsen

Lene Sivertsen
Daglig leder
SMISO Troms
www.smiso.no
Mobil: 909 97 272
Telefon: 776 52044

I tråd med våre anbefalinger fra Datatilsynet informerer vi om at bruk av E post alltid innebærer en sikkerhetsrisiko i forhold til
sensitive opplysninger.
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Årsrapport  
2017 

 

Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep, Troms 

 

 

 

 

Årsrapporten for 2017 inneholder en beskrivelse av Støttesenter Mot Incest Og Seksuelle Overgrep, Troms, vertskommunen og 

samarbeidskommuner, styrerepresentanter, målsetting og verdigrunnlag, ideologi, struktur og målgruppe. 

I løpet av ett år er det mange som besøker senteret, og som benytter seg av våre tilbud. Behovene til den enkelte varierer, og gjennom 

å tilby forskjellige aktiviteter i løpet av året håper vi at de aller fleste skal finne noe som de har lyst til å delta på. Vi er fleksible, og vi 

strekkes oss langt for å gjøre vår del for at vår gjest skal bli møtt på sine behov (vi har valgt å benytte begrepet gjest for de som 

benytter seg av vårt tilbud, andre sentre benytter begrepet bruker). Vi opplever utstrakt etterspørsel etter vår kompetanse fra 

hjelpeapparatet, både for å lære mer om hva seksuelle overgrep handler om, men ikke minst om hvordan man kan se og hjelpe barn 

utsatt for seksuelle overgrep.  

SMISO opplever at stadig flere ansatte i hjelpeapparatet tar kontakt med oss, disse utgjør i 2017 46,6 % av henvendelsene vi mottar.  

I 2017 kom 161 unike individer innom SMISO i våre lokaler. 84 av disse besøkte oss for første gang. Hva våre gjester har behov for av 

hjelp varierer, men i løpet av året var det 420 enesamtaler, 14 parsamtaler og 4 familiesamtaler som ble gjennomført på SMISO. I 

tillegg ble det gitt 184 samtaler over telefon for de av våre gjester som bor for langt unna senteret til at de kan stikke innom. Det ble 

registrert 627 besøk og av disse var 19,8 % menn.  

Av de som var i kontakt med SMISO i 2017 oppgir 21,8 % at overgrepene de var utsatt for foregikk i en periode på 5 år eller lengre. 41,3 % 

hadde to eller flere overgripere. Det er mange år igjen av livet som skal leves når man i tillegg legger til tall om at 64,2 % var under 12 år 

ved første overgrep.  

Konsekvensene av å bli utsatt for overgrep er alvorlige og for mange livsvarige. Vi tror at gjennom å bli møtt som et menneske som 

selv vet best hva en behøver av hjelp, som selv får lov til å definere eget behov og som selv får mulighet til å påvirke hvordan en skal 

bearbeide overgrep vil en endring som for den enkelte bli mulig.  

I denne årsrapporten vil du få en detaljert beskrivelse av hva SMISO er, vårt tilbud og aktiviteter som ble gjennomført i 2017.  
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Organisasjonsform 
SMISO er en stiftelse. Forløperen til SMISO er en Støttetelefon Mot Incest som ble åpnet i 1995, denne ble drevet av frivillige. 

I januar 1999 åpnet dørene til Støttesenter Mot Incest for første gang, og siden har senteret vært i kontinuerlig drift. I 2006 endret 

stiftelsen navn til Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep, Troms.  

Tromsø kommune er sentrets vertskommune. Flere andre bidragskommuner, Troms Fylkeskommune og Helse-Nord bidro også med 

støtte til sentrets driftsbudsjett. I 2017 var andre bidragskommuner Balsfjord, Berg, Dyrøy, Gratangen, Karlsøy, Kvænangen, Kvæfjord, 

Kåfjord, Lavangen, Lenvik, Lyngen, Målselv, Salangen, Skjervøy og Tranøy. Vi retter en stor takk for bidrag med tilskudd til drift av 

senteret. Spesielt til de av våre bidragskommuner som gir oss tilskudd hvert år. Vi håper på fortsatt like godt samarbeid i årene som 

kommer. 

Sentret har etter hvert som årene har gått, opparbeidet et godt og nært samarbeid med det offentlige hjelpeapparat. Det offentlige 

hjelpeapparat ser SMISO som en naturlig samarbeidspart, noe som kanskje viser seg best i stor pågang av antall henvendelser fra det 

offentlige hjelpeapparatet. Henvendelsene omhandler enkeltmennesket, samarbeid, undervisning og råd. SMISO skal ifølge 

retningslinjene være ett supplement til hjelpeapparatet, og vi er derfor svært glad for det gode samarbeidet vi har, og har fokus på 

fortsettelsen av dette.  

SMISO leier lokaler i Søndre Tollbodgata nr. 9 i Tromsø. Vi har totalt 328 kvm fordelt på 2 etasjer. I den ene etasjen har våre gjester 

mulighet til å stikke innom uten avtale på forhånd. I den andre etasjen har de ansatte kontor, hvor alle enesamtalene med gjestene 

foregår. Vi har også møtelokale samt mulighet for gruppeaktivitet for våre gjester.  

FMSO 
FMSO er paraplyorganisasjonen for landets støttesentre mot incest og seksuelle overgrep, og SMISO er medlem. Hovedoppgavene til 

FMSO er: 

 Samle sentre mot incest og seksuelle overgrep i Norge som arbeider etter selvhjelpsideologi 

 Være bindeledd mellom medlemssentrene for utveksling av kunnskap og erfaring 

 Etablere felles kontaktpunkt på landsbasis 

 Fungere som medlemssentrenes felles talerør i kontakt med myndigheter og media, og en høringsinstans i saker som 

omhandler seksuelle overgrep 

 Være en pådriver innenfor medlemssentrenes kvalitet- og utviklingsarbeid 

FMSO mener at sentrene «er» kompetansen på feltet incest og seksuelle overgrep her i landet, og at kunnskapen og erfaringen 

sentrene sitter på er unik. 

FMSO arrangerer årlig flere samlinger for lederne ved landets sentre. Her gis det mulighet for faglig drøfting, utveksling av erfaring og 

kunnskap i tillegg til sosialt samhold. FMSO arbeider for å samkjøre og styrke sentrene til det beste for de som velger å benytte seg av 

tilbudet ved et senter, ledere og ansatte.  

SMISO ser det som veldig positivt og være en del av et større fellesskap, fordi det gjøres en god jobb i forhold til kompetanseutvikling 

og tilgang til kunnskap. FMSO fungerer som en koordinator i forhold til felles tematikk, tilnærmelse til tema og felles vei mot samme 

mål. 

Daglig leder Lene Sivertsen har fram til årsmøtet 2016 vært representant for medlemssentrene i styret i FMSO. I styret har Lene 

Sivertsen innehatt vervet som nestleder.  

Daglig leder deltar på ledersamlinger arrangert av FMSO.  

Målsetting 
SMISO’s formål er formulert i vedtektene til stiftelsen i § 2. Vi skal gi hjelp til 

selvhjelp til menn og kvinner som har vært utsatt for seksuelle overgrep 

som barn, samt hjelp til utsattes nærstående.  

Vi ønsker å være der når den utsatte har behov for oss i deres prosess. Vi 

vet at det er en smertefull prosess, når de skal begynne arbeidet med å 

kjenne på smerten. 

Vi på SMISO innehar kunnskap og forståelse for senskader og virkninger 

knyttet til seksuelle overgrep.  

Vi jobber kontinuerlig med å tilegne oss oppdatert kunnskap om konsekvenser overgrep kan gi, det samme gjelder innenfor fagfeltet 

selvhjelpsarbeid. 

SMISO skal aktivt drive forebyggende arbeid og opplysningsvirksomhet.  

«Å finne håp om mulighet og frihet 

til å lære seg å leve med sine egne 

historier, slik at det man har opplevd 

ikke lengre blir ett hinder for å leve 

det livet man har lyst til å leve!» 
Lene Sivertsen 
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Ideologi 
Vi arbeider etter prinsippet «hjelp til selvhjelp».  

Vi ønsker å være et sted hvor enkeltmennesket kan være trygg, møte forståelse og varme. Et sted hvor de slipper å spille roller, noe 

som mange utsatte gjør for å føle seg akseptert. Et sted hvor de kan få hjelp til å finne ord på det de har vært utsatt for, fri seg fra 

«offer» -rollen, vinne tilbake egenverd og selvrespekt. Gjennom å møte likesinnede, dele felles erfaringer,  hjelpe og støtte hverandre 

frem mot å lære seg å leve med sin egen historie. Et sted hvor de kan lære å se sammenhengen mellom senskader og overgrep, og 

dermed få muligheten til å gjøre noe selv for å bedre egen livssituasjon.  

Målgruppe 
Vi er et tilbud til utsatte for seksuelle overgrep, samt til deres nærstående. 

Vi er også et tilbud om veiledning og undervisning til; lærere, barnehagepersonell, studenter, skoleelever og personer innen det 

offentlige hjelpeapparat.  

Finansiering  
Budsjettet til SMISO blir beregnet etter følgende fordelingsnøkkel: Lokale tilskudd utgjør 20 % av total budsjett, mens statstilskudd på 

inntil 80 % utløses av de lokale tilskuddene. 

SMISO har plikt til og oppfyller kravene til obligatorisk tjenestepensjon. Vi har yrkesskadeforsikring og reiseforsikring for de ansatte.  

SMISO er pålagt å benytte godkjente registreringsskjema. Vi følger rutiner og frister for registrering og innrapportering til Sentio 

Research AS. 

Revisjonsfirma  
KPMG AS 

Stakkevollveien 41  

PB 6262 

9292 TROMSØ 

TLF: 04063 

Regnskapskontor 
Effektiv regnskapsservice AS 

Kløverveien 9 

9016 Tromsø 

TLF: 776 00860 

Styret 
Styrets leder:    Alf Leibach  

Nestleder:    Brage Larsen Sollund  

Styremedlem:    Eirik Junge Eliassen  

Tove Skredlund 

Vertskommunens representant:  Johanne Lunde 

 

Vara for vertskommunen:   Vanja Terentieff  

Vara:     Hanne Stenvåg   

 

 

Daglig leder er styrets sekretær. 

 

Styrets leder mottar kr. 2000 pr styremøte i honorar.  

Styremedlemmer mottar kr. 1000 pr styremøte i honorar.  

 

Det har vært avholdt 5 styremøter i 2017, og det ble behandlet 41 saker.  

27. til 28 oktober hadde styret en strategisamling.  
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Ansatte 
I 2017 hadde de ansatte personaldager 2.- 3. januar, 5. oktober 

SMISO har til sammen 7 ansatte: 4 er heltidsansatte. 4 er kvinner og 3 er menn. Disse er fordelt på 5,3 årsverk. I tillegg til faste ansatte 

har vi kollega gjennom vårt prosjekt i fredskorpset, HOPE.  

 

        

Lene Sivertsen Bjørn Aasmoe Beate Olsen Eirik J Eliassen Ann Kirsti Gamst Nina Johannessen  
Daglig leder Fagkonsulent Fagkonsulent Fagkonsulent Fagkonsulent Miljøarbeider 
 

 

Maunga Kapika 
Fredskorpser 

Kompetanse hos de ansatte 
Kompetansen blant de ansatte er høy. Både når det gjelder den faglige kompetansen, men også i forhold til personlig egnethet, 

realkompetanse og egen utsatthet i forhold til problematikken vi jobber med. For SMISO Troms er egenerfaring en høyt verdsatt 

kompetanse.  

Kompetansen blant de ansatte er tverrfaglig. Vi har ansatte med følgende faglig bakgrunn: barnevernspedagog, sosionom, ansatte 

med universitetsutdannelse, samt en rekke kurs og annen videreutdannelse. 

De ansatte har stor evne til å samarbeide og takle uforutsette ting som kan oppstå på sentret. God evne til å se hver enkelt gjest, lytte 

og skape tillitt hos den enkelte. Man kan samlet si at de ansatte har utstrakt kompetanse i å møte den andre der hvor den enkelte er til 

enhver tid.  

Gjestene våre har behov for ansatte som har gode lytteegenskaper. Ansatte som evner å lytte til gjestene, både det som blir sagt 

verbalt og det som ligger bakom. Gode på verbal og non-verbal kommunikasjon, samt klarer å forholde seg til dette på en adekvat 

måte.  

Vi har den utsattes behov som hovedfokus.  

Problematikken vi jobber med tilsier at man skal være trygg på seg selv og egen bakgrunn, og at man vet man kan takle, håndtere og 

stå i utfordrende samtaler og situasjoner samtidig som man har den andre og dennes behov som hovedfokus.  

Kurs og konferanser for ansatte   
Tema       Sted  Dato  Antall 

Januarkonferansen      Tromsø  10. januar  1 

Frokostseminar NKVTS      Oslo  03. mars  1 

Partner Meeting Fredskorpset     Oslo  06. – 10. mars 2 

Lansering Proba-rapporten     Oslo  22. mars  1 

Barn og unge med skadelig seksuell atferd   Fredrikstad 09.-10. mai 2 

Landskonferanse SMISO     Stjørdal  31. mai – 2. juni 3 

Barnerettighetsfrokost      Tromsø  09.juni  1 

AIM 2- Basic awareness     Tromsø  31. august  1 

HMS Kurs       Tromsø  07. september 2  

Regionssamling Krisesenter, SMISO og overgrepsmottak  Tromsø  20. – 21. september 2 

Verdensdagen for psykisk helse – UNN Åsgård   Tromsø  12.oktober 2  
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“The prevention of violent extremism”     Tromsø  13.  oktober 2 

Barne- og ungdomskonferansen    Bodø  29. – 30.november 3  

Nasjonal nettverkssamling SSA     Tromsø  06. – 07. november  1   

ATV konferanse      Oslo  15. – 16. november  2 

Workshop Tromsø kommune     Tromsø  01. desember  2 

Nasjonal konferanse om gode modeller for samarbeid og samordning Tromsø  05. desember   1 

Workshop undervisning     Oslo  07. – 08. desember   3 

 

Hvem er vi på SMISO 
Vi på SMISO ønsker å gi et tilbud som stimulerer både til vekst og utvikling i forhold til det å kunne leve med overgrep man har blitt 

utsatt for. Vår jobb på sentret er å bevisstgjøre våre gjester på hvilke muligheter som ligger foran dem, og at de vil bli tilgjengelig ved å 

bearbeide de opplevelsene som de har hatt. Vi ønsker å være en støtte for enkeltmennesket i deres prosesser, på vei mot å ta tilbake 

kontrollen i eget liv. 

Vi er også et tilbud til det offentlige, og sentret vårt er et lavterskeltilbud. Det koster ingen ting å benytte seg av vårt tilbud, og det 

trengs heller ingen henvisning for å komme til oss. Hit henviser man seg selv på eget initiativ. Samtidig ser vi stor verdi i ett nært 

samarbeid med andre i hjelpeapparatet våre gjester har kontakt med.  

SMISO er et tilbud til unge og voksne som har opplevd overgrep, uavhengig av etnisk opprinnelse eller seksuell orientering. I tillegg 

har vi tilbud for nærstående av utsatte som familie, partner, samboer, ektefelle, søsken, venner m.m. 

Alle de ansatte har taushetsplikt. Det finnes noen unntak fra denne taushetsplikten. Senteret er omfattet av bestemmelsene i 

barnevernloven § 6-4 som omhandler opplysningsplikt. Vi skal av eget tiltak gi opplysninger til barnevernstjenesten når det er grunn til 

å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, når et barn har vist vedvarende 

alvorlige atferdsvansker, eller når det er grunn til å tro at det er fare for utnyttelse av et barn til menneskehandel. Vi har også 

avvergelsesplikt ifølge straffelovens § 139.  

Våre gjester kan henvende seg anonymt om de ønsker det. Det er også mulig å ta kontakt med sentret via e-post, telefon, SMS eller at 

man møter opp personlig. 

I de tilfeller det er behov for kontakt med det øvrige hjelpeapparatet, prøver vi så langt som mulig å bistå enkeltmennesket i dette. Om 

gjesten synes at det gir en ekstra trygghet i at vi er med dem på møter, så gjør vi det. 

Seksuelle overgrep 
Seksuelle overgrep er et samfunnsproblem, med alvorlige konsekvenser for de som rammes samt for deres nærstående. 

SMISO definerer seksuelle overgrep som utnytting av barn og unges seksuelle integritet begått av en eller flere som barnet står i ett 

tillits- eller avhengighetsforhold til. 

Det er store mørketall i forhold til overgrep. Man snakker om at man ser toppen av isfjellet. Undersøkelser avdekker resultater med alt 

fra 5 % til 33 % av alle barn er utsatt for seksuelle overgrep. Barn med funksjonsnedsettelser har større risiko for å bli utsatt, og tallene 

viser at opptil 28 % er utsatt for overgrep. 

De fleste overgrep skjer i nære og kjente relasjoner. Det kan være med på å gjøre det vanskelig å si ifra om overgrep. Seksuelle 

overgrep er et av de mest traumatiserende overgrep et menneske kan utsettes for, med store konsekvenser for livet man skal leve.  

Seksuelle overgrep er å bli fratatt: 

 Kontrollen over egen kropp 

 Egne verdier samt  

 Kontroll over, og troen på egne følelser. 

Det er mange måter å definere seksuelle overgrep på. Rettsvesenets definisjon fra Straffeloven er slik: 

Seksuell atferd: Dette gjelder blotting, kikking, visning av pornofilmer eller krenkende muntlige ytringer. Seksuell atferd involverer ikke 

fysisk kontakt mellom overgriper og barn. 

Seksuell handling: Innunder dette begrepet kommer kyssing, overgripers berøring av barnets bryster eller kjønnsorgan, eller at 

krenkeren får barnet til å berøre eget kjønnsorgan.  

Seksuell omgang: Dette er den alvorligste graden av seksuelle overgrep. Seksuell omgang kan innbefatte vaginalt, analt eller oralt 

samleie, masturbering av andres kjønnsorgan, eller inntrenging av fingre og gjenstander i barnets anal- eller vaginalåpning. 
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Tilrettelegging og tilbud  
Den første henvendelsen til sentret skjer som oftest over telefon eller via e-post. I løpet av denne samtalen tilbyr vi en samtale på 

senteret dersom han/hun ønsker det. Vi er svært bevisst på at mange av våre gjester har brukt lang tid på å ta kontakt med oss, og 

kontakten med, og tilnærmingen til senteret, alltid skjer på gjestens premisser.  

Terskelen for å søke hjelp er fortsatt vært høy, og spesielt ser vi dette hos de mannlige gjestene våre. Redselen for hvordan man blir 

møtt kan gjøre at man venter svært lenge med å søke hjelp. Et SMISO, støttesenter, kan for disse oppleves som mindre skremmende 

enn hjelpeapparatet forøvrig. I 2017 mottok vi 746 telefoner, e-post eller tekstmeldinger fra gjester. Det ble i tillegg til dette 

gjennomført 184 lengre enesamtaler over telefon.  

Vi merker en økning i antall henvendelse fra pårørende/nærstående og hjelpeapparatet, som ber om informasjon eller ønsker samtaler. 

Totalt fikk vi 838 henvendelser fra hjelpeapparat i 2017, noe som utgjør 46,6 % av henvendelsene vi mottar. På grunn av stor 

etterspørsel er vi nødt til å begrense hvem vi kan gi hjelp til av disse, og beklageligvis må vi avvise ansatte fra kommuner som ikke 

bidrar med tilskudd til SMISO.  

På senteret er det mulig å komme uten at man trenger å avtale dette på forhånd. I stuen vår kan man møte andre som har opplevd det 

samme som en selv. For mange kan dette fellesskapet virke forløsende i forhold til egen problematikk og senvirkninger etter overgrep. 

Gjennom å møte andre blir ofte reaksjoner og utfordringer som følge av overgrepene «normalisert», og «annerledesfølelsen» 

reduseres. I 2017 var det 627 besøk på senteret. 

Gjennom en ordning der gjestene har en kontaktperson, som taler deres sak blant annet inn mot personalgruppen, daglig leder og 

sitter i senterets styre, kan fellesskapet i stor grad være med på å bestemme/påvirke de tilbudene vi gir gjestene på senteret. Vi prøver 

så godt det lar seg gjøre legge opp til at både temakvelder, andre aktiviteter følger det som til enhver tid våre gjester i felleskap legger 

fram som et ønske.  

Vi er bevisste på å være kjønnsnøytrale når det kommer til å snakke om overgrep, herunder om hvem som utsettes og hvem som 

utsetter. I alle foredrag for studenter, undervisning i skolene og i andre fora der vi blant annet møter hjelpeapparatet, er vi meget 

bevisst på å fortelle om andelen gutter og menn som utsettes og ikke minst at overgrep blir begått av både kvinner og menn.  

Senteret har også kjønnsnøytrale aktiviteter, herunder temakvelder på kveldstid og annen aktivitet på dagtid.   

Vi tilbyr enesamtaler, deltakelse på ordinære aktiviteter og gruppesamtaler.  

Lokalene våre har vi innredet mest mulig kjønnsnøytralt, slik at alle skal føle seg velkomne. Lokalene er tilrettelagt for rullestolbrukere, 

og vi er bevisste i forhold til syns- og hørselshemminger. Vi benytter tolk når dette er nødvendig, samt skriver referater fra møter slik at 

alle kan få med seg informasjonen som blir gitt. Vi er bevisste på at all informasjon skal gis muntlig, skriftlig og at den gjentas.  

Vi har fått oversatt både hjemmeside og informasjonsmateriell til samisk, slik at Norges urbefolkning har mulighet til å få dette på eget 

morsmål. Dette skal brukes aktivt i kampen mot seksuelle overgrep i samiske miljøer.  

Tilbudene prøver vi så godt det lar seg gjøre være tilrettelagt for både våre mannlige og kvinnelige gjester. Vi ser det som viktig å ha 

fellesskapet i fokus, samt ha tilbud som passer for begge kjønn. Det være seg matkvelder, temakvelder og ikke minst andre aktiviteter 

vi har på SMISO 

Alle gjestene som tar kontakt med senteret får tilbud om en samtale på senteret. Denne er avtalt på forhånd og foregår på kontorene. 

Det er gjesten selv som definerer tema for disse samtalene. Vi jobber etter hjelp til selvhjelp-metoden, og gjennom selv å ta ansvar for 

egen prosess mener muligheten for at man lærer seg å leve med egen historie er større.  

• Erkjennelse av eget problem.  

• Å ta eierskap til eget problem medfører ansvarsmobilisering for egen forandring. 

• Motivasjon for aktivt endringsarbeid. 

• Bearbeiding av eget problem.  

• For å gjøre det mulig å bearbeide et problem er det sentralt å bli kjent med smerten. 

• Forandring.  

• Målsettingen for selvhjelpsarbeid er forandring, ikke løsning. Selvhjelp er den bevisste forandringen av sitt eget 

indre, egne handlinger og dermed livssituasjon. Dette innebærer en holdningsendring; selvhjelp er å endre seg 

selv, altså det motsatte av det vi er opplært til, å endre de andre.  

  

Lokalet er tilpasset gjester med nedsatt funksjonsevne, da vi har heis til både 3. og 4. etasje. Det er også muligheter for å tilrettelegge 

for gjestene å ha samtale på utsiden av sentrets lokaler (Kafé, utendørs m. m). 

 

For de av gjestene som trenger tolk under enesamtale eller tilstelninger på sentret, innhentes det relevant kompetanse for disse. 

Gjestenes medvirkning på senteret 
SMISO valgte i 2015 å ta i bruk betegnelsen gjest som erstatning for betegnelsen bruker.  
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Innflytelse som verdigrunnlag dreier seg om deltakelse, mestring og kontroll over egen situasjon, om å la engasjement og initiativ 

avløse avmaktsfølelsen. Troen på egne evner, anlegg og pågangsmot skal skape optimisme og gi muligheter for å bety noe for 

fellesskapet. 

 

Hjelp til selvhjelp har siden SMISO ble etablert vært en sentral veiviser. Senteret vektlegger at det er gjesten selv som er ekspert i eget 

liv, og ansatte ved senteret skal være veiledere og ikke behandlere. Senteret er opptatt av å ha bredde i tilbudet, for å nå ulike typer 

brukere, og for å gi et tilbud i ulike faser av gjestenes bearbeidingsprosess. 

Å treffe andre som er utsatt for incest/seksuelle overgrep kan være en god opplevelse. Det er godt å se at man ikke er alene. På SMISO 

trenger man ikke benytte mange ord – for å forklare – fordi man kjenner igjen opplevelser som andre forteller om. Da oppstår et 

fellesskap som mange gjester opplever som positivt. Hit kan du komme akkurat slik du er, og akkurat slik du har det – enten du har en 

god eller dårlig dag. Her kan du «kaste masken» og være deg selv. 

Tilbudet på sentret er derfor preget av stor variasjon. Tilbudene består av innomstikk, sosiale og kreative aktiviteter, parsamtaler, 

nettverkssamtaler, enesamtaler og turer ut i nærområdet. Men også gjestenes familie, venner og øvrig nettverk får tilbud alene eller 

sammen med gjesten og øvrig nettverk. 

Vi respekterer hverandres grenser, og vi er tolerante i forhold til at vi er forskjellige personligheter. Vi respekterer hverandres tro, 

sosiale bakgrunn og valg. Alle har forskjellige behov i forhold til hvordan de vil bearbeide sin egen historie og sine egne følelser. SMISO 

ønsker å skape et mangfoldig tilbud, slik at gjestene selv kan ta i bruk deres egne ressurser. 

Hva våre gjester tenker og hva de ønsker for sentret er viktig for ansatte å vite, vi er lydhøre for deres ønsker. 

Våre gjesters representant (også kalt brukerrepresentanten) er med på alle styremøtene, og har dermed innsikt i hvordan sentret blir 

drevet. 

Brukerrepresentanten er tilgjengelig på senteret til faste tider. Her har våre gjester en mulighet til å ta opp temaer som opptar den 

enkelte. Ansatte er ikke til stede, og brukerrepresentanten gir referat til daglig leder i etterkant dersom noe informasjon skal videre.  

Under 18 år 
Tilbudet til de under 18 år er likt tilbudet vi har til de andre som benytter seg av tilbudene på senteret – enesamtaler og ulike aktiviteter 

på stua vår i 4.etg. Gjester under 18 år kommer ofte sammen med en tillitsperson, en nærstående eller ansatt fra det offentlige 

hjelpeapparat. For gjester under 16 år har vi tydelige og strenge krav. For at de skal kunne benytte seg av senteret så må de ha med 

seg foresatte eller ansatte i det offentlige noen når de kommer. Denne begrensingen omhandler rammene til SMISO, vi er lavterskel, 

fører ikke journal og personer under 16 år har ikke samtykkekompetanse. Overfor denne aldersgruppen er vi spesielt oppmerksomme 

på at de har støtte når de forlater senteret. 

 

Barnevernloven §6-4 innebærer at ansatte skal, uten hinder av taushetsplikten, gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn 

til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, når et barn har vist vedvarende 

alvorlige atferdsvansker, eller når det er grunn til å tro at det er fare for utnyttelse av et barn til menneskehandel. Videre har vi også 

avvergelsesplikt ifølge straffeloven §139.  

 

Vi har nært samarbeid med både politi og barnevern.  

Forebyggende arbeid i barnehager - «Hjertesamling» 
I 2015 inngikk SMISO et samarbeid med Strandkanten FUS Barnehage, om et nyskapende pilotprosjekt. Barnehagen ønsket å drive 

forebygging av vold og seksuelle overgrep, og søkte bistand hos SMISO. Vårt undervisningsopplegg for barneskolen ble brukt som en 

mal, og som inspirasjon til tema og gjennomføring. 

Metoden er delt opp i fem tema som passer seg fint for samlinger i barnehagen.  

Temaene i rekkefølge: 

1. Berøringer 

2. Følelser 

3. Mobbing 

4. Hemmeligheter 

5. Kroppen 
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Hvert tema vil bli tatt med inn i samlinger- I hjertesamlingene vil det være to voksne til stede. En hjelper barna å holde seg til temaet og 

styrer «ordet». Den andre voksne er lyttende og observerende, skriver ned det som sies i samlingen. Ideen i hjertesamlinger er at barna 

skal være den aktive parten, og de voksne skal lytte mest mulig.  

I praksis vil dette kunne beskrives gjennom at man i samlingen om berøringer starter med å spørre barna om de vet hva en berøring er. 

Med dette utgangspunktet vil vi la barna ta samtalen dit de ønsker. I grupper med barn i fem-seksårsalderen vil som regel samtalen gå 

med fin flyt uten hjelp fra voksne. Den voksne med ansvar for å holde samtalen i gang har da med seg noen spørsmål eller momenter 

som bør være med i samtalen for å gi den dybde. Disse vil være viktige å diskutere for å fange viktige nyanser i dette temaet for å gi 

barna mulighet til å utvikle sitt språk og forståelse. Et slikt spørsmål vil kunne være «er en god berøring alltid god, Uansett hvem som 

gjør den?». Dette spørsmålet er tenkt som en vei inn i samtaler om hvem som gjør hva, og for å se at kanskje noen berøringer er greit 

fra utvalgte personer. 

Etter samlingen er gjennomført(10-30min) går man rett i gang med et etterarbeid som er ment å gi barna en mulighet til å vise hva de 

har lært i samlingen. I selve samlingen er ofte bare noen av barna aktive, men vi ser at mange flere får vist at de kan når vi holder på 

med etterarbeidet. Disse etterarbeidene vil kunne variere form og omfang, men er tenkt som utgangspunkt for å dra samtalen/temaet 

ut fra samlingen til foreldre, slekt, andre barn eller voksne i barnehagen. Her er også en god mulighet for personellet i barnehagen å 

fange opp hvis noen ikke har får med seg det man har snakket om. I denne aktiviteten vil det være rikelig med muligheter for de 

voksne å interessere seg, og dra i gang samtaler rundt barnas prosjekter. 

Samlingene er lagt opp til 5 tema som alle er viktige trinn i utviklingen av språk og forståelse som muliggjør barnas egne evne til å si 

ifra. Vi anbefaler at man minst en gang i året går gjennom disse temaene, og at man gjør denne type samtaler og tema til en del av 

hverdagen i vår profesjonelle praksis. 

Foredrag og skoleundervisning 
SMISO har tilbud om undervisning, både for elever i grunnskolen og videregående skole, studenter på universitet, høgskoler samt til 

ansatte i hjelpeapparatet. En av SMISO’s målsettinger er å bidra til å øke kompetansen om incest og seksuelle overgrep. Vi tilbyr gratis 

undervisning, råd og veiledning for alle typer faggrupper, både på og utenfor senteret. Vi er en diskusjonspartner i forbindelse med 

konkrete (anonyme) saker eller overgrepsproblematikk generelt. Vi ser foredrags- og undervisningsopplegget som en viktig del av vårt 

arbeid, og vi har i løpet av disse årene tilegnet oss lang erfaring i å undervise, samt å gi råd og veiledning til de ulike faggruppene. 

Senterets målgrupper for undervisning er barne- og ungdomsskoler, videregående skoler, høgskole- og universitetsstudenter, 

personalgrupper samt diverse organisasjoner. De ulike undervisningsoppleggene varierer, og senteret lager derfor en egen 

undervisningspakke som er skreddersydd for de som ønsker våre tjenester. 

Når vi underviser barn og unge i grunnskolen, synliggjør vi problematikken for de dette gjelder aller mest, det settes på en naturlig 

måte på dagsorden i barnas egen hverdag og det drives et viktig forebyggende arbeid. Barn og unge som får hjelp i tidlig alder, har 

større sannsynlighet for reduserte senskader og senvirkninger, og at det vil medvirke til en bedre livskvalitet. 

I forkant av forebyggende arbeid på skoler, har SMISO formøter med lærere og om mulig også helsesøster, rektor og sosiallærer. 

Dette utvikler en god relasjon til skolene, som viser seg gjennom at vi inviteres tilbake år etter år. Samtidig ser vi en stor utfordring i å 

få mulighet til å tilby denne undervisningen til flere elever på enda flere skoler i vårt fylke.  

I løpet av 2017 har SMISO gjennomført undervisning i kommunene Balsfjord, Berg, Dyrøy, Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lavangen, 

Lenvik, Lyngen, Målselv, Nordreisa, Salangen, Skjervøy, Sørreisa, og Tromsø. Til sammen 1138 elever og 228 lærere/helsesøstre/annet 

pedagogisk personell, fordelt på 93 elevgrupper og 63 ansattgrupper ved 41 skoler. Vi underviser primært for 6.trinnet, men i 2017 har 

vi også vært inne i 5. til 10.trinn på noen skoler.  

Våren 2017 hadde SMISO, i samarbeid med Tromsø kommune, SLT-koordinator, U-18 (Politiet) og Konfliktrådet, forebyggende og 

informativ undervisning for 200 elever på 10.trinn, samt 15 lærere/helsesøstre, ved to av kommunens ungdomsskoler.  

Opplegget ble evaluert, og tilbakemeldingene var så gode fra både elever og lærere, at dette vil bli et årvisst tilbud til elever på 10.trinn 

ved flere ungdomsskoler i Tromsø kommune.  

Vårt primære mål med undervisningen er ikke å avdekke incest eller seksuelle overgrep, men å drive forebyggende arbeid. Det er viktig 

at apparatet rundt elevene står klart, dersom det skulle komme frem at av elevene har vært utsatt for, eller lever under, overgrep, vold 

eller annen omsorgssvikt. 

Undervisningen er under kontinuerlig utvikling. Den er i all hovedsak dialogbasert, der elevene snakker 90 % og SMISO 10 %. Gjennom 

dialogen blir det enklere å lære elevene å sette egne ord på hva de tenker, opplever og føler. Slikt sett bidrar undervisningen til at 

barna får et språk og verktøy for å fortelle om det som er bra, og ikke minst, det som ikke er bra. 

Effekten av skoletilbudet viser seg blant annet ved at flere elever har våget å si ifra og fått hjelp. Dette gjelder både som utsatt, og som 

venner til utsatte. Alle elever får anledning til å snakke med oss etter undervisningen, og vi har hatt slike enkeltsamtaler med 135 unike 

barn.  

Det er blitt avdekket forhold som er meldt videre til barnevern og politi. Samarbeidet med den/de berørte skole, barnevern og politi i 

disse sakene, har vært godt. 
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Skoleundervisningen når ut til alle barn, uansett familiær, sosial eller kulturell bakgrunn. Vi får snakket med de barna som lever under 

vanskelige forhold, om viktigheten av å finne noen trygge voksne å fortelle til. Undervisningen kan også bidra til å forebygge at 

overgrep skjer, ved at vi informerer og påvirker potensielle overgripere i forhold til holdninger og viktig kunnskap om konsekvenser. 

Undervisning og foredrag 
De ansatte har også bidratt med undervisning og foredrag for studenter og andre i hjelpeapparatet: 

Foredrag om Hjertesamling på Januarkonferansen   Tromsø  10.januar 

Undervisning for lærere, Ersfjordbotn skole   Tromsø  12. januar og 16.januar 

Hjertesamling for Utdanningsforbundet    Målselv  17. januar 

Undervisning for lærere, Storsteinnes skole   Balsfjord  17.januar 

Hjertesamling Fastlandet Nord barnehager   Tromsø  19.januar 

Undervisning for lærere, Kaldfjord skole     Tromsø  19.januar 

Foredrag psykologistudenter, UIT    Tromsø  25. januar 

Undervisning for lærere, Ramfjord skole    Tromsø  31.januar 

Undervisning for lærere, Storelva skole    Tromsø  02. - 03.februar 

Undervisning for lærere, Reinen skole    Tromsø  06. -0 7.februar 

Undervisning for lærere, Fagereng skole    Tromsø  08. - 09.februar 

Undervisning for lærere, Skittenelv skole    Tromsø  14.februar 

Undervisning for lærere, Prestvannet skole   Tromsø  16.februar 

Undervisning for lærere, Lakselvbukt skole   Tromsø  20.februar 

Undervisning for lærere, Sjursnes skole    Tromsø  23.februar 

Undervisning for lærere, Tromsdalen skole   Tromsø  08. -09.mars 

Gruppe veiledning fosterforeldre Buf-etat    Tromsø  21.mars 

Undervisning for lærere, Stakkevollan skole   Tromsø  23.mars 

Undervisning for lærere, Slettaleva skole    Tromsø  28.mars 

Undervisning for lærere, Solneset skole    Tromsø  20.april 

Undervisning for lærere, Workinnmarka skole   Tromsø  26. - 27.april 

Hjertesamling for Polarmåsen barnehage    Tromsø  02.mai 

Undervisning for lærere, Skjelnan skole    Tromsø  09.-10.mai 

Hjertesamling Tusseladden og Karvelisletta   Tromsø  11. mai 

Undervisning for lærere, Selnes skole    Tromsø  11.mai 

Undervisning for lærere, Mortensnes skole   Tromsø  22.mai 

Undervisning for lærere, Gottesjord skole    Sørreisa  12.juni 

Undervisning for lærere, Storslett skole    Nordreisa  14.juni 

Hjertesamling for Berg barnehage SA    Tromsø  29. august 

Hjertesamling Stakkevollan barnehage    Tromsø  30. august 

Hjertesamling Borkenes barnehager    Kvæfjord  4. september 

Undervisning for lærere, Borkenes skole    Kvæfjord  05.september 

Undervisning for lærere, Elvetun skole    Dyrøy  06.september 

Hjertesamling Dyrøy barnehage    Dyrøy  6. september 

Undervisning for lærere, Vikstranda skole    Tranøy  07.september 

Hjertesamling Dansesletta -, Sollia barnehage   Tranøy  7. september 

Undervisning for lærere, Eidebakken skole   Lyngen  11.september 

Hjertesamling Laksvatn barnehage    Balsfjord  12. september 

Undervisning for lærere, Nordkjosbotn skole   Balsfjord  12.september 

Hjertesamling Nordkjosbotn barnehage    Balsfjord  12. september 

Hjertesamling Moan-, Trollskogen barnehage   Balsfjord  12. september 

Undervisning for lærere, Hansnes skole    Karlsøy  13.september 

Hjertesamling Tromsøya Vest barnehager    Tromsø  13. september 

Hjertesamling Polardagen barnehage    Tromsø  14. september 

Hjertesamling Kråkeslottet barnehage    Tromsø  14. september  

Hjertesamling Soldagen Barnehage    Tromsø  18. september 

Hjertesamling Einerabben barnehage    Tromsø  19. september 

Hjertesamling Strandkanten FUS barnehager   Tromsø  19. september 

Foredrag Idretten, Lebesby      Kjøllefjord  19.september 

Hjertesamling for Hansnes barnehager    Karlsøy  20. september 

Foredrag for offentlig ansatte Lebesby kommune   Kjøllefjord  19.- 20. september  

Gruppeveiledning for beredskapshjem, Buf-etat   Tromsø  21. september 

Hjertesamling for Bukkespranget barnehage   Tromsø  21. september 

Undervisning for lærere, Olderdalen skole    Kåfjord  25.september 
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Hjertesamling Olderdalen-, Fossen-, og Birtavarre barnehage  Kåfjord  25. september 

Undervisning for lærere, Skjervøy skole    Skjervøy  26.september 

Hjertesamling Ørneveien-, Vågen-, Eidekroken-, Solstua barnehager Skjervøy  26. september 

Undervisning for lærere, Burfjord skole    Kvænangen 27.september 

Undervisning for lærere, Bakkehaug skole    Målselv  02.oktober 

Hjertesamling Mellemygd kultur- og oppvekstsenter avd. Barnehage Målselv  2. oktober 

Undervisning for lærere, Salangen skole    Salangen  03.oktober 

Hjertesamling Vasshaug,- Âstâvuona sâmi,- lauvmakken barnehage Salangen/Lavangen 3. oktober 

Undervisning for lærere, Lavangen skole    Lavangen  04.oktober 

Hjertesamling Lavangen skole SFO    Lavangen  4. oktober 

Hjertesamling Trollbakken-, Skogstua barnehage   Tromsø  5. oktober 

Undervisning studenter i Ergoterapi    Tromsø  09.oktober 

Hjertesamling-foreldremøte Einerabben barnehage   Tromsø  09.oktober 

Hjertesamling for Åsland Barnehage    Tromsø  16. oktober 

Hjertesamling for Kveldroveien barnehage   Tromsø  17. oktober 

Hjertesamling Reinen barnehage    Tromsø  20. oktober 

Undervisning for lærere, Gyllenborg skole    Tromsø  23.oktober 

Hjertesamling barnehager i Lyngen    Lyngen  1. november 

Hjertesamling Reinen skole     Tromsø  2. november 

Hjertesamling Haugenstykket barnehage    Tromsø  3. november 

Undervisning for lærere, Ramfjord skole    Tromsø  06.november 

Dialogmøte ansatte i Barnevernet     Tromsø  13. november 

Hjertesamling Haugenstykket barnehage    Tromsø  15. november 

Hjertesamling for Hansnes barnehager    Karlsøy  20. november 

Undervisning for lærere, Borgtun skole    Tromsø  23.november 

Foredrag for Idretten Porsanger    Lakselv  28.november 

Foredrag Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS)  Lakselv  29.november 

Undervisning for lærere, Stakkevollan skole   Tromsø  30.november 

Undervisning for lærere, Laksvatn skole    Balsfjord  04.desember 

Undervisning for lærere, Lunheim skole    Tromsø  11.-12.desember 

Deltagelse i andre seminar/grupper 
 «Konsultasjonsteamet» 

Daglig leder har siden 2003 vært fast medlem i konsultasjonsteamet som i dag er lagt under Statens Barnehus i Tromsø. 

Dette er en tverretatlig og tverrfaglig gruppe som gir råd og veiledning i saker som omhandler omsorgssvikt, familievold, 

seksuelle overgrep eller kjønnslemlestelse. En av de ansatte er daglig leders vikar til dette teamet.   

 

 «Kompetanseteam-SSA teamet» 

Ett tverrfaglig og tverretatlig team som skal gi råd og veiledning til hjelpere i saker som omhandler barn som begår 

grenseoverskridende seksuelle handlinger, eller som har grenseoverskridende seksuell adferd. Teamet møtes en gang i 

måneden. Daglig leder er medlem, og har en vara.  

RVTS og SMISO har en skriftlig samarbeidsavtale om dette teamet.  SMISO gikk ut av dette teamet i oktober 2017.  

 

 «Nettverket – vold og overgrep i nære relasjoner, barn og unge» 

Formål med nettverket er å fremme forebyggende og tverrfaglig samarbeid mellom Tromsø kommune, statlige instanser og 

frivillig sektor lokalisert i kommunen. Å utvikle kompetanse i yrkesgrupper som møter barn direkte eller som pårørende. Å 

formidle behov for samarbeid med forskning og utviklingsarbeid ved universitet og høgskoler og sentrale myndigheter. Å 

tydeliggjøre ansvar og roller for den enkelte virksomhet og samarbeidsrutiner mellom disse.  

Nettverket møtes to ganger i året.  

Samarbeid med andre  
SMISO har i alle år vektlagt samarbeid med andre instanser. Dette kan være gjennom samarbeid knyttet opp mot enkeltgjester ved 

SMISO eller utveksling av kunnskap og informasjon om tilbudene vi har.   

Gjennom å erfare hvordan senteret er utformet, prate med de ansatte og ikke minst diskutere videre samarbeid sikres et bedre tilbud 

til gjestene, samt at flere får vite om senteret.  I løpet av året er mange innom senteret for å få informasjon om tilbud vi gir, og for å få 

vite mer om seksuelle overgrep.  
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De ansatte på SMISO innehar kunnskap om etniske minoriteters livssituasjon, og deres barriere mot å oppsøke hjelp. Men vi må hele 

tiden fortsette det viktige arbeidet for at de ansatte skal bli så gode som mulig på kulturforståelse, kulturkompetanse og 

kultursensitivitet.  

For å heve vår erfaring og kompetanse på dette feltet har SMISO i samarbeid med Response Network i Livingstone, Zambia etablert et 

prosjekt som har fokus på gjensidig utveksling av erfaring og kompetanse, HOPE.  

Vår hjemmeside er også oversatt til samisk, samt at vi også har brosyrer tilgjengelig på samisk for våre gjester. 

Ved behov har vi kontakt med tolketjenesten.  

Andre sosiale aktiviteter 
Gjennom året gjennomføres faste aktiviteter som turer, fellesmiddag, tema og spillekvelder. 

Hjelp til selvhjelp er viktig i møtet med våre gjester. Dette gjenspeiler seg i aktiviteter som gjøres gjennom året.   

Årets siste aktivitet for våre gjester var grøt-fest, som ble avsluttet med nydelige julesanger av våre gjester. 

Kvinnedagen 8. mars 2017 
8. mars er den internasjonale kvinnedagen, og tradisjonen tro går SMISO i 8. mars tog. Det å gå sammen i tog er et fint symbol på 

samhold og samarbeid i dette arbeidet. 

Under årets tog, gikk sentret under følgende paroler; «Seksuelle overgrep = vold» og «Incest skal tales i hjel, ikke ties i hjel».  

Messe for verdighet 22. november 2017 
Messe for verdighet er en gudstjeneste mot vold og overgrep, og en gudstjeneste for verdighet og håp. I gudstjenesten kommer vi 

sammen, lytter til historier, ber, tenner lys og er der for hverandre og for alle som er rammet. Gudstjenesten er et sted for oppreisning, 

- et sted for verdighet og håp. 

Messe for verdighet er et samarbeid mellom Den norske kirke, Krisesenteret for Tromsø og omegn, Amnesty International, Kirkens 

bymisjon, Kirkens SOS og Støttesenter Mot incest og Seksuelle Overgrep. 

HOPE 
I føringer fra departement og direktorat oppfordres sentrene i Norge til å øke sin bevissthet og kompetanse med tanke på seksuelle 

overgrep og mennesker som kommer fra en annen kulturell bakgrunn enn den norske. Vi på SMISO har i den forbindelse ønske om å få 

mer kompetanse og hadde i 2016, sammen med vår samarbeidsorganisasjon i Livingstone, Zambia utarbeidet et prosjekt for gjensidig 

utveksling av kunnskap, erfaring og kompetanse. Samarbeidsprosjektet HOPE (Hope, Opportunity, Participation, Empowerment) 

handler om utveksling på tvers av landegrenser og kultur.  

Prosjektet er et utvekslingsprosjekt mellom den Zambiske organisasjonen Response Network og SMISO Troms. Søknad om finansering 

ble utarbeidet og godkjent av Fredskorpset i 2016. Prosjektet finansieres i sin helhet av Fredskorpset Norge, og har en foreløpig 

varighet på 3.5 år.  

I 2016 ansatte vi fire Fredskorpsdeltagere (FK-deltagere) som i 19 måneder skal utveksle mellom samarbeidsorganisasjonene. I februar 

2017 sendte vi de to ansatte fra Norge til Zambia som jobber sammen med Response Network, samtidig kom to zambiske 

medarbeiderne komme til Norge med arbeidssted ved SMISO Troms.  

NORGE: Arbeidsoppgavene i Tromsø er å arbeide med å gjøre våre forebyggende prosjekter, blant annet i skoler, barnehager og for 

enslige mindreårige bedre tilpasset med hensyn til kultursensitivitet og tabu. Formålet med utvekslingsprogrammet på norsk side er å 

utvikle kulturforståelse og sensitivitet om seksuelle overgrep for mennesker som kommer til Norge fra et annet land. 2017 har handla 

mye om å komme på plass i et nytt og fremmed land, møte samarbeidspartnere og forberede noe mer utadrettet virksomhet i 2018. 

Staben på SMISO må sies å ha lært mye om afrikansk kultur, og har definitivt økt sin kulturkompetanse i året som gikk. 

ZAMBIA: Tilbake kan vi gi den Zambiske organisasjonen kunnskaper og erfaringer på overgrepsfeltet som ennå er et svært tabubelagt 

tema i Afrika. Teamet seksuelle overgrep er mer tabubelagt i Zambia enn i Norge, våre FK-deltagere der nede skal bidra og bistå 

arbeidet Response Network gjør ute i landsbygda i Zambia med kunnskap, erfaring og kompetanse om temaet. Våre to norske 

medarbeidere i Zambia må sies å ha lagt ut på et modig prosjekt, som allerede høster ros. Å implementere en norsk modell for 

forebygging av seksuelle overgrep i Zambia kan være et langt lerret å bleke, men prosjektet har allerede flyttet grenser, gjort 

avdekkinger og skolert zambiske jenter i problematikken. 

(Bilde fra bushen) 

Media 2017 
SMISO ønsker å ha en tydelig og markant stemme i den offentlige debatten. Det er daglig leder som håndterer pressen.   
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SMISO opplever stadig henvendelser fra media om ønske om uttalelser, både i dagsaktuelle saker, men også mer generelt om 

seksuelle overgrep. Det har vært oppslag på nettaviser, papiraviser samt radio. Vi deltar i debatter som er aktuell for oss å 

kommentere, både nasjonalt og lokalt.   

En av følgene etter mye oppmerksomhet i media er flere henvendelse fra de som har behov for vår hjelp. Vi ønsker å være så synlige 

som mulig, og vi setter stor pris på henvendelser fra pressen da dette bidrar til at flere får kjennskap til senteret og dermed flere kan 

søke hjelp hos oss dersom de ønsker. Samtidig har vi noen begrensinger i forhold til media da vi ikke setter media i kontakt med 

gjester av senteret.  

Mål for 2018 
Vi på SMISO har som målsetting å bli bedre, og forsøker å utvikle et senter som til enhver tid er i takt med hva våre gjester ønsker. I 

tillegg ønsker vi å fortsette fokuset på å øke det tverrfaglige samarbeidet mellom de offentlige instanser som våre gjester er i kontakt 

med.  

Vi ønsker å få formidlet kunnskap om incest og seksuelle overgrep på en måte som skaper trygghet for alle de som møter 

problematikken i sitt arbeid, slik at de kan gi et godt tilbud til de som er berørt. 

Vi er under utarbeidelse av ny strategiplan. Som tidligere strategiplan vil denne legger føringer for senterets målsetninger, i kort og 

langsiktig perspektiv.  

1. Velfungerende organisasjon 

2. Økonomi 

3. Synlighet 

4. Kompetanse og veiledning 

5. Tilbud 

Våre åpningstider 
Vi har åpent på hverdager mellom klokken 08:30 og 16:00. Det er da mulig å kontakte oss for samtaler, råd og støtte.  

 

Dersom man ønsker å komme innom oss for et besøk for en kaffe og en god prat, på tilbudet vi kaller innomstikk, har man mulighet til 

det på tirsdag til torsdag mellom klokken 10:00 og 15:00.  

 

Den siste onsdagen i måneden har vi åpent til klokken 18:00. Det er ikke nødvendig med avtale på forhånd.  

 

Mandag til fredag   08:30 – 16:00 

Åpen stue tirsdag til torsdag  10:00 – 15:00  

Siste onsdag i måneden åpent for innomstikk mellom klokken 10:00 og 18:00 

Vi kan kontaktes på 
Adresse:   Søndre Tollbodgate nr 9. 3 og 4 etasje 

Telefon:   776 52044 

Hjemmeside:  www.smiso.no 

Mailadresse:  post@smiso.no 

Oversikt over noen intervjuer og omtale i 2017: 
12.01.2017 
http://www.itromso.no/nyheter/2017/01/12/Smiso-får-fast-driftstilskudd-14053225.ece 
 

03.02.2017 

http://www.itromso.no/pluss/eksklusiv/2017/02/03/SMISO-%E2%80%93-Det-er-som-%C3%A5-g%C3%A5-med-en-m%C3%B8rk-

klump-i-magen-14163088.ece  

 

27.04.17 

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troms/DKTR01008417/27-04-2017#t=1h47m29s 

 

https://www.nrk.no/troms/_-overrasket-over-hvor-mye-det-fleipes-med-temaet-1.13491421 

 

29.04.2017 

https://www.nrk.no/troms/xl/natten-som-odela-vennskapene-1.13488164 

 

11.05.2017 
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https://tv.nrk.no/serie/siste-nytt-fra-nord-norge#t=4m13s 

 

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-nordland#t=2m49s 

 

12.06.2017 

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troms/DKTR02011617/12-06-2017#t=45m49s 

 

17.06.2017 

http://folkebladet.alda.no/bestillpluss?1&artRefId=14887183&aviskode=TFO&targetUrl=http%253A%252F%252Fwww.folkeblad

et.no%252F%253Fservice%253DpaywallRedirect%2526articleUrl%253Dhttp%253A%252F%252Fwww.folkebladet.no%252Fpluss%25

2Farticle14887183.ece 

 

27.06.2017 

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troms/DKTR02012717/27-06-2017#t=2h17s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

https://tv.nrk.no/serie/siste-nytt-fra-nord-norge#t=4m13s
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-nordland#t=2m49s
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troms/DKTR02011617/12-06-2017#t=45m49s
http://folkebladet.alda.no/bestillpluss?1&artRefId=14887183&aviskode=TFO&targetUrl=http%253A%252F%252Fwww.folkebladet.no%252F%253Fservice%253DpaywallRedirect%2526articleUrl%253Dhttp%253A%252F%252Fwww.folkebladet.no%252Fpluss%252Farticle14887183.ece
http://folkebladet.alda.no/bestillpluss?1&artRefId=14887183&aviskode=TFO&targetUrl=http%253A%252F%252Fwww.folkebladet.no%252F%253Fservice%253DpaywallRedirect%2526articleUrl%253Dhttp%253A%252F%252Fwww.folkebladet.no%252Fpluss%252Farticle14887183.ece
http://folkebladet.alda.no/bestillpluss?1&artRefId=14887183&aviskode=TFO&targetUrl=http%253A%252F%252Fwww.folkebladet.no%252F%253Fservice%253DpaywallRedirect%2526articleUrl%253Dhttp%253A%252F%252Fwww.folkebladet.no%252Fpluss%252Farticle14887183.ece
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troms/DKTR02012717/27-06-2017#t=2h17s


14 
 

 

 

 

134



15 
 

 

 

 

135



16 
 

 

 

 

136



17 
 

 

 

 

137



18 
 

 

 

138



19 
 

 

 

139



20 
 

 

 

140



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i den natt hun ble forrådt  

satt hun sine små sko pent ved sengen, og sa  

 

kjære gud, jeg har det godt 

takk for alt hva jeg har fått 

du er god, du holder av meg 

kjære gud, gå aldri fra meg 

pass på liten og på stor 

gud bevare far og mor 

og alle barn på jord... 

       anonym 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/5 -2 

Arkiv: C20 

Saksbehandler: Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 08.01.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
4/19 Formannskap 04.02.2019 

 

Søknad om støtte til bytte av snøskuter til skiløypekjøring i ytre Kåfjord, 
YKIL 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg:  
 
1 Søknad om støtte til tråkkemaskin 2009 
2 Søknad om støtte til tråkkemaskin 2014 
3 Søknad om støtte til bytte av snøskuter til skiløypekjøring i ytre Kåfjord, YKIL 2019 
4 Søknad 
 

Rådmannens innstilling 
 

1. Kåfjord formannskap gir støtte som omsøkt med inntil kr 55.000,- til innkjøp av 
snøskuter til Ytre Kåfjord idrettslag. 

2. Kulturbudsjettet, budsjettpost 1.4718.453.380 støtte til idrettslag, styrkes med inntil kr 
55.000,-. 

3. Formannskapets reserve reduseres med tilsvarende beløp. 
4. Rådmannen foretar budsjettregulering. 
5. Beløpet utbetales når Ytre Kåfjord idrettslag har tilsendt Kåfjord kommune 

dokumentasjon på innkjøp og finansiering av snøskuter.  
 

Saksopplysninger 
Kåfjord kommune mottok 03.01.2019 en søknad fra Knut Olav Rønsen på vegne av Ytre 
Kåfjord Idrettslag (YKIL) om støtte til bytte av snøskuter til skiløypekjøring i ytre Kåfjord.  
 
Av søknaden kommer det frem at YKIL har startet opp et prosjekt kalt «skispor til lokale barn 
og unge». Overordnet mål med prosjektet er å øke interessen for å gå på ski i bygda. Dette vil 
YKIL oppnå ved å:  
 

 kjøre løyper og tilrettelegge for ski 
 forbedre og rydde traséer som begynner å gro igjen 
 sette opp gapahuk med tilknytning til skiløypene og sommerens turtrasé (brukt til 

Lyngenfjord-Skyrun)  
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 arrangere trening, aktivitetsdager og renn i løypene, spesielt rettet mot de yngste  
 

For å kunne videre- og gjennomføre dette prosjektet må YKIL skifte ut en 20 år gammel 
snøskuter som i dag brukes til å tråkke og preparere skiløyper i ytre Kåfjord.  
 
YKIL har søkt støtte til å finansiere ny snøskuter hos ulike organisasjoner og fått tilslag på 
tilsammen kr 125 000,- fra Gjensidigestiftelsen og Sparebank 1 øremerket formålet. Rammen er 
satt til kr 180 000,-. Innkommet søknad gjelder resterende beløp, inntil kr 55 000,-. Idrettslaget 
har allerede fått og brukt midler fra Nordlys-pluss fondet på ny løypeslodd, kr 22 500,-.  
 
På kulturbudsjettets følgende budsjettposter: tilskudd til idrettslag og foreninger, samt tilskudd 
til fritids- og idrettslag, er det for 2019 avsatt totalt kr 69 000,-. Dette er kulturmidler og 
kulturmidler til anlegg som lag og foreninger kan søke på når de lyses ut. Beløpet er det samme 
som avsatt for 2018 og en reduksjon fra 2017 da det var avsatt kr 82 000,- til samme formål. I 
2018 søkte 5 lag og foreninger på anleggsmidlene og fikk tildelt i gjennomsnitt 7,4 % av 
omsøkte midler. 6 lag og foreninger søkte på de resterende kulturmidlene og fikk tildelt mellom 
kr 3000 og 16 000.  
 
YKIL som idrettslag økte fra 2011 til 2017 sitt medlemstall med 65 stykk.  
 

Vurdering 
Av søknaden kan man forstå at tiden er moden for utskiftning av snøskuter til skiløypekjøring i 
ytre Kåfjord. Skuteren som i dag brukes av idrettslaget møter ikke lenger de kravene som stilles 
for å gi gode skiløyper. Det er positivt at laget har søkt støtte- og fått innvilget- en betydelig 
andel av total kjøpesum, samt investert i nytt løypeslodd.  
 
Folkehelse er et nasjonalt satsningsområde og skal integreres i all kommunal virksomhet. Som 
nedfelt i Kåfjord kommuneplans samfunnsdel skal Kåfjord være en folkehelsekommune og 
tilrettelegger for friluftsliv og god folkehelse. Administrasjonen er derfor glad for alle som 
driver med forskjellige fysiske aktiviteter, og at det tilrettelegges for aktivitetene. Kommunen 
ønsker i høy grad å prioritere tiltak som kommer barn og unge til gode, noe dette tiltaket vil 
gjøre.  
 
Rønsen understreker i sin søknad på vegne av YKIL viktigheten av gode idrettsanlegg og 
tilrettelegging for aktivitet:  
 

 ved å tilrettelegge for skiløyper kan alle i familien drive aktivitet på samme sted med 
individuell tilpasning og ulike mestringsnivå 

 langrenn som idrett øker utholdenheten og kan bidra til å redusere risikoen for hjerte- og 
karsykdommer, samt andre livsstilssykdommer 

 barn og unge som tas med på fysisk aktivitet som unge har større sannsynlighet for å 
fortsette å være aktive som voksne 

 
Det er også positivt at idrettslaget selv melder om økende interesse for å gå på ski i en eldre 
lysløypetrasé som for noen år siden ikke ble brukt.   
 
Da det i 2009 ble gitt kr 100.000,- i tilskudd til løypemaskin i Manndalen viste man i 
saksfremlegget til at lignende søknader måtte forventes senere fordi det var 3 andre idrettslag 
som også brukte maskiner for å trekke opp sine løyper- i tillegg til Kåfjord scooterforening. Før 
dette var det gitt tilskutt til lignende søknader, men største beløp innvilget til da var kr 15.000,-. 
I 2014 fikk Indre Kåfjord idrettslag innvilget kr 40.000,- til innkjøp av tråkkemaskin.  
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Kulturmidlene avsatt til idrettslag og foreninger har ikke vært indeksregulert på mange år. 
Fjorårets tildeling av 7,4 % av omsøkte midler til investeringer, vedlikehold og drift av lagenes 
hus og anlegg indikerer at store andeler av idrettslagenes utgifter må dekkes av andre midler. 
Dersom søknaden som foreligger skal innvilges ved å bruke midler avsatt på budsjettposten 
tilskudd til lag og foreninger, ville det spise alt av kulturmidler avsatt til støtte for lag og 
foreningers aktivitet i 2019, kr 53 000,-.  
 
YKIL har selv innvilget støtte til den største andelen av investeringen, og beløpet det søkes om 
er mindre enn tidligere innvilget til Manndalen ungdoms- og idrettslag (MUIL). 
 
Kommunen betaler strøm til lysløypene, mens idrettslagene selv tar preparering og oppkjøring. 
 
Konklusjon: 
Grunnet tidligere innvilgede tilsvarende søknader til MUIL og Indre Kåfjord idrettslag vil det 
være riktig å innvilge søknaden som foreligger. Dette i tråd med likebehandlingsprinsippet. 
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GÁIVUONA SUOHKAN
KÅFJORD KOMMUNE
Rådmannen

Poasta•ujuhus/Postadresse: Fitnan•ujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon:
Telefáksa/Telefaks: 

Organisašuvdnanr/Org.nr: 
E-poasta/E-post: Interneahtta/Internett: 

www.kafjord.kommune.no

MUIL

9144  SAMUELSBERG

Mearrádus die•ihuvvo/Melding om vedtak

Du •ujuhus/Deres ref:  Min •uj./Vår ref Arkiiva•oavdda/Arkivkode Beaivi/Dato
2009/4222-4 223 10.07.2009

SÆRUTSKRIFT: SØKNAD OM STØTTE TIL TRÅKKEMASKIN

Vedlagt følger vedtaket i denne saken.

Dearvvuo•aiguin/Med hilsen

Greta Larsen

Direkte innvalg: 77719205

Intern kopi:
Gerd Steinnes Nilsen
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GÁIVUONA SUOHKAN
KÅFJORD KOMMUNE

Arkivsaknr: 2009/4222 -3

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Gerd Steinnes Nilsen

Dato:               14.05.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
52/09 Kåfjord Formannskap 12.06.2009
33/09 Kåfjord Kommunestyre 29.06.2009

SØKNAD OM STØTTE TIL TRÅKKEMASKIN

Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Kåfjord Kommunestyre - 29.06.2009 

Behandling:
Forslag fra Frp v/ Terje Lilleberg:
Pkt 1. Kåfjord kommune gir tilskudd på kr.200.000,- ved å bruke av tidligere års avsatte 
fondsmidler.
Pkt 3. Kåfjord kommune stiller garanti for opptak av lån inntil kr.250.000,- for Manndalen 
ungdoms- og idrettslag.
Nytt pkt 4. Kåfjord kommune foretar innkjøpet og får refundert Mva.
Nytt pkt 5. Andre idrettslag må leie tråkkemaskinen v/ behov, dersom den er tilgjengelig.

Forslag fra Krf v/ Magne Monsen:
Forslag at saken utsettes til neste møte.
Votering på dette: 3 stemmer for utsetting, ikke vedtatt.

Nytt forslag fra Krf v/ Magne Monsen:
Pkt 3. kr. 350.000,- finansieres ved privat låneopptak med pant i maskinen.

Votering:
Pkt 1. Formannskapets innstilling vedtatt.
Frp’s forslag: falt, fikk 2 stemmer.
Pkt 2. Enstemmig vedtatt.
Pkt 3. Formannskapets innstilling vedtatt, mot 4 stemmer.
Krf’s forslag: falt, fikk 3 stemmer.
Frp’s forslag: falt fikk 2 stemmer.
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Formannskapets innstilling vedtatt.

Vedtak:
1. Kåfjord kommune gir tilskudd på kr 100.000,- ved å bruke av tidligere års avsatte 

næringsfondsmidler.
2. Kr 100.000,- gis som tilskudd over formannskapets reserve.
3. Kåfjord kommune stiller garanti for opptak av lån inntil kr 350.000,- for Manndalen 

ungdoms- og idrettslag. Garantien gis ved simpel kausjon.

Saksprotokoll i Kåfjord Formannskap - 12.06.2009 

Behandling:
Formannskapet vedtok enstemmig å gå inn for alt.3 i saksframlegget:

1. Kåfjord kommune gir tilskudd på kr 100.000,- ved å bruke av tidligere års avsatte 
næringsfondsmidler.

2. Kr 100.000,- gis som tilskudd over formannskapets reserve.
3. Kåfjord kommune stiller garanti for opptak av lån inntil kr 350.000,- for Manndalen 

ungdoms- og idrettslag. Garantien gis ved simpel kausjon.

Vedtak:
1. Kåfjord kommune gir tilskudd på kr 100.000,- ved å bruke av tidligere års avsatte 

næringsfondsmidler.
2. Kr 100.000,- gis som tilskudd over formannskapets reserve.
3. Kåfjord kommune stiller garanti for opptak av lån inntil kr 350.000,- for Manndalen 

ungdoms- og idrettslag. Garantien gis ved simpel kausjon.

Saksdokumenter (i mappe)
1. Tilbud på tråkkemaskin
2. Saksdokumenter m/vedtak fra Lyngen kommune angående bistand til innkjøp av 

tråkkemaskin.

Vedlegg
1. Søknad fra Manndalen ungdoms- og idrettslag
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Saksopplysninger
Kåfjord kommune har mottatt søknad om midler til innkjøp av ny tråkkemaskin til Manndalen 
ungdoms- og idrettslag. Laget er interessert i å komme i en dialog med kommunen angående 
innkjøpsordninger som kan medføre reduserte avgifter ved kjøpet.

Bakgrunnen for søknaden er følgende:
Tråkkemaskinen som laget disponerer i dag er ikke mulig å drifte lenger på grunn av at maskinen 
ikke fungerer lenger.  Deler til maskinen er vanskelig å få tak samtidig som disse er veldig dyre. 
Laget har et aktivt skimiljø med mange deltakere både på vanlig klubbrenn og treningsrenn. I 
følge MUIL selv er de det eneste idrettslaget i kommunen som arrangerer sonerenn, og mener 
derfor at de har arrangørkompetanse som er verd å ta vare på. Laget er medlem i Samisk 
idrettsforbund, og har vært vertskap for høstsamling i regi av dette, samt at deres egne utøvere 
deltar på de samiske mesterskapene. Planen er å arrangere Samemesterskapet i løpet av de 
kommende år. 
MUIL har ansvar for alpinbakken og halfpipen i Manndalen som og har behov for tråkkemaskin. 
Anlegget ligger i nær avstand fra skole og barnehage som dermed også benytter tilbudet.
På grunn av et aktivt skimiljø i bygda er det behov for et godt vedlikeholdt løypenett, noe de ikke 
lenger har mulighet for å få til med en tråkkemaskin som ikke fungerer. Laget mener maskinen i 
tillegg kan benyttes til å trekke løyper i forbindelse med tilrettelegging for kultur- og naturbasert 
reiseliv knyttet til bygda og også kommunen.
I løpet av ettervinteren 2009 er løypene tråkket opp med private snøscootere. På grunn av mange 
og lange løyper er dette ikke en holdbar løsning over tid, ikke minst av tidsmessige grunner.

Økonomiske vurderinger fra klubben:

MUIL har vurdert å investere i brukt maskin, men på grunn av få eller ingen slike på markedet 
(som også er i brukbar stand) er alternativet å kjøpe en ny. 
Det er innhentet tilbud fra bedriften ANTRA i Lørenskog på en ny maskin.  Prisen på denne er kr 
798.000,- eks. mva. 

Laget har samlet inn kr 86.000,- fra privatpersoner og lokalt næringsliv. Målet er kr 100.000,-.
Sparebank 1 Nord-Norge har bevilget kr 150.000,- fra deres gavefond. Tilskuddet må benyttes 
innen 7. november 2009. MUIL har avsatt egne midler til kjøpet. I tillegg er det søkt om midler 
fra Samisk idrettsforbund på kr 100.000,- der laget også er medlem, men har ennå ikke mottatt 
tilbakemelding på om søknaden er innvilget midler eller ikke.

Klubben har forslag til følgende finansieringsplan for innkjøp av maskinen:

Kronerulling- private og næringsliv kr 100.000,-.
Sponsormidler Sparebank 1 NN kr 150.000,-
MUIL egne midler kr 100.000,-
Samisk idrettsforbund kr 100.000,-
Kommunalt tilskudd/lån kr 350.000,-
Totalt eks mva kr 800.000,-

Beløpet er avhengig av at kommunen foretar innkjøpet og får refundert mva. Hvis ikke vil låne-
og tilskuddsbeløpet komme opp i kr 550.000,-.
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Vurdering
Administrasjonen har forståelse at en ny maskin er ønskelig ut fra ovenfor nevnte forhold. 
Kåfjord som en Folkehelsekommune ser positivt på at det legges til rette for barn/unge og voksne 
til at de kan drive med fysisk aktivitet hele året. En løypemaskin bidrar positivt til dette. 
Skimiljøet i kommunen er godt, uavhengig hvor i kommunen en befinner seg. Deltakere på 
onsdagsrennene har med deltakere i alle alderskategorier, noe som fra et Folkehelseperspektiv er 
veldig bra. 
I Kåfjord er det 4 idrettslag og alle lagene har lysløyper som trekkes opp, enten av tråkkemaskin 
eller av scooter. Dette gjelder og Kåfjord scooterforening som trekker opp løyper fra Ankerlia og 
opp til Sabitjohk. Kåfjord kommune betaler for strøm til lysløypene/anleggene.  Idrettslagene tar 
seg av preparering av løypene på dugnad i vintersesongen. 

Det er siden tidlig på 1990 tallet, gjennom kulturadministrasjonen, behandlet forskjellige 
søknader fra idrettslagene på maskiner med formål opptråkking av løyper.  Ingen av lagene har 
mottatt mer enn kr 15.000,- i tilskudd. Lån er ikke bevilget til formålet. 
Søker ønsker at kommunen kan foreta innkjøpet på grunn av refusjon på merverdiavgiften. Det 
forutsettes da at kommunen overtar tilskuddet fra gavefondet i Sparebank 1 Nord-Norge på kr 
150.000,-, egenandel fra MUIL, midler fra Samisk idrettsforbund (dersom det blir gitt), og 
sponsormidler fra private og næringsliv. 

Lyngen kommune har behandlet tilsvarende sak der søkere er to klubber som i samarbeid har gått 
sammen om investeringen, og har laget en samarbeidsavtale. Søknadsbeløpet i Lyngen var på 
totalt kr 240.000,-. En vesentlig mindre sum enn det som søkes i Kåfjord. 
Lyngen kommunestyre vedtok å dekke årlige kapitalkostnader gjennom et låneopptak på kr 
200.000,- som klubbene tok opp. I tillegg ble det ytt kr 40.000,- i rent tilskudd til lagene.

I Kåfjord er ett lag som søker på tråkkemaskin. MUIL er i følge det eneste idrettslaget i 
kommunen som arrangerer sonerenn. Dette krever et løypenett som er godt preparert og kan 
avvikles skirenn i.
Kåfjord satser gjennom Småsamfunnssatsning mye på naturbasert reiseliv, og i denne 
sammenheng er også idrettslaget interessert i å legge til rette for dette gjennom gode og 
tilgjengelige løyper. Dersom de har dette også som mål må det kunne forsvares å bruke av 
tidligere års avsatte midler av næringsfondet til formålet.

Økonomiske vurderinger fra administrasjonen
Fredag den 13.03.09 hadde ordfører og kulturkonsulent møte med styret i MUIL for å se på 
mulige løsninger for å kunne anskaffe en slik maskin. På møtet ble det bestemt at laget skulle 
sjekke opp om det var mulig å få kjøpt rimeligere maskin fra Sverige, men resultatet ble negativt 
da forhandlere har gjort en avtale seg imellom med importørene av maskiner til Norge.
Dersom MUIL skal ha mulighet til å kjøpe inn en maskin uten å betale merverdiavgiften må 
kommunen stå som innkjøpsansvarlig og inngå avtale med laget på drifta. 
Men dersom kommunen skal forestå innkjøpet må det innhentes anbud på maskin på grunn av at 
denne er over terskelverdier for innkjøp. Anbudet må dermed lyses ut på Doffin-basen. For 
kommunen skaper dette merarbeid samt at det er tidkrevende. 

Finansiering, mulige løsninger:

1. Kåfjord kommune foretar innkjøp, men vil da komme i en rolle som medfører at kommunen 
blir eier av maskinen. Fordelen er at mva-refusjonsordningen kan benyttes. MUIL overdrar 
midler på kr 450.000,- til kommunen. Idrettslaget vet i dag ikke hvorvidt de blir innvilget 
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tilskudd fra Samisk idrettsforbund. Dette er noe de selv må finne en løsning på dersom det ikke 
skjer.
Det må i så fall utarbeides en avtale mellom kommunen og klubben som regulerer bruken av 
maskinen samt ansvar for driftsutgiftene.  I utgangspunktet er det lite ønskelig at kommunen skal 
stå som eier. Andre lag i kommunen må gis mulighet til å an benytte maskinen ved behov, og at 
denne kan benyttes i reiselivsvirksomhet. Herunder vil det bety at befraktningen kan bli dyr, og 
at lagene heller ikke har økonomi til dette. Kommunen kan ikke påta seg ekstra kostnader ved en 
slik befraktning.

2. Dersom tilskudd eller lån fra kommunen. Et tilskudd vil bety at kommunen gir et 
engangsbeløp og da er kommunen ferdig med sine forpliktelser. Kommunens andel kan 
imidlertid bli meget høy dersom mva refusjonsordningen ikke kan benyttes. Låneordninger 
gjennom kommunens næringsfond er maks 150.000,-. Dersom det både skal ytes tilskudd og lån 
gjennom næringsfondet er grensen satt til kr 100.000,-.  Hvorvidt det er riktig å benytte disse 
midlene som hovedsakelig skal benyttes til næringsvirksomhet bør vurderes i høyeste grad. På 
kulturbudsjettet finnes ikke tilgjengelige midler. Alternativ for øvrig er hvorvidt det er ledige 
midler gjennom formannskapets reserve. 

3. Kåfjord kommune sier seg villig til å dekke kapitalkostnader for lån som klubben tar opp med 
en viss sum årlig over et visst antall år. I tillegg til dette kan kommunen gi et engangstilskudd. 
Dersom kommunen står ansvarlig for kapitalkostnader for et lån på ca kr 500.000,- betyr det at 
klubben får bedre mulighet til realisering og kommunens årlige bidrag vil være mer forutsigbart. 
Ulempen med dette er at kommunen påtar seg en langvarig forpliktelse og dermed også binder 
opp årlige driftsmidler på ca kr 70.000,- - 80.000.- avhengig av rentenivået. 
Dersom Kåfjord kommune garanterer for lån, hvis det er ønskelig, betyr det bedre betingelser for 
klubben ved låneopptak samtidig som det er en sikkerhet.

Konklusjon:
Administrasjonen er positiv til søknaden, men det vurderes hvorvidt dette er et tiltak som Kåfjord 
kommune skal gjøre i forhold til andre prioriteringer i en utfordrende økonomisk situasjon. 
Kommunen har i høy grad prioritert tiltak som kommer barn og unge til gode, noe også dette 
tiltaket vil bidra til.
Det er positivt at klubben selv har gjort en stor innsats ved dugnad og egeninnsats, kronerulling 
og søknad til andre instanser for å få til en fullfinansiering. 
I tillegg finnes det i Kåfjord 3 andre idrettslag som etter hvert har behov for nye/bedre 
tråkkemaskiner som kan se anledningen å søke/benytte seg av de samme goder som ett lag 
får.  

Administrasjonens forslag til innstilling/er:

Alternativ 1
1. Kåfjord kommune kjøper inn ny tråkkemaskin til bruk i lysløype og alpinbakke, samt for 

opptråkking av andre løyper i Manndalen. Kommunen må følge vanlig praksis i henhold 
til regelverket som gjelder ved anbud over terskelgrensen.  MUIL bidrar med minimum 
kr 450.000,- som inkluderer tilskudd fra Sparebank 1 Nord-Norge og forventet tilskudd 
fra Samisk idrettsforbund.

2. Kommunens finansiering utgjør evt. mva refusjon og et tilskudd på kr 50.000,- som tas 
fra formannskapets reserve.  Til sammen vil dette utgjøre kr 250.000,-. I tillegg må 
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kommunen ta opp et lån på kr 300.000,- hvorav kapitalkostnader betales av Kåfjord 
kommune. 

3. Driftsavtale utarbeides i samarbeid mellom Manndalen ungdoms- og idrettslag og 
Kåfjord kommune. Det forutsettes at det gis mulighet for andre idrettslag å benytte 
maskinen dersom det er ønskelig. 

Alternativ 2
1. Kåfjord kommune gir tilskudd på kr 50.000,- som tas fra formannskapets reserve til  

 formålet. 
2. Kåfjord kommune dekker årlige kapitalkostnader for lånebeløp på inntil kr 500.000,-.

Maks beløp på ca kr 80.000,- blir å anse som et årlig tilskudd til laget.
3. Kåfjord kommune stiller garanti for opptak av lån med inntil kr 500.000,- for  

 Manndalen ungdoms- og idrettslag i inntil 10 år. Garantien gis ved simpel kausjon.

Alternativ 3
1. Kåfjord kommune gir tilskudd på kr 100.000,- ved å bruke av tidligere års avsatte 

næringsfondsmidler.
2. Kr 100.000,- gis som tilskudd over formannskapets reserve.
3. Kåfjord kommune stiller garanti for opptak av lån inntil kr 350.000,- for Manndalen 

ungdoms- og idrettslag. Garantien gis ved simpel kausjon.
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GÁIVUONA SUOHKAN

KÅFJORD KOMMUNE
Rådmannen

Poastačujuhus/Postadresse: Fitnančujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon:
Telefáksa/Telefaks: 

Organisašuvdnanr/Org.nr: 

E-poasta/E-post: Interneahtta/Internett: 
www.kafjord.kommune.no

Indre Kåfjord idrettslag v/ Terje Lilleberg

9147  BIRTAVARRE

Mearrádus dieđihuvvo/Melding om vedtak

Du čujuhus/Deres ref:  Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato
2014/2729-4 223 14.10.2014

SÆRUTSKRIFT: Søknad om støtte til tråkkemaskin - Indre Kåfjord 
idrettslag

Vedlagt følger vedtaket i deres søknad, som ble behandlet i Formannskapet 13.10.14.
Mearrádusa don sáhtát váidalit dása: Gáivuona suohkan.  Váidalanáigemearrin leat 3 vahku dan beaivvi rájis og oaččut reivve 
čállojuvvon poastačujuhussii. Doarvái lea ahte váidalus postejuvvo ovdalgo áigemearri nohká. 

Váidalus galgá sáddejuvvot čálalaččat guhte lea dahkan mearrádusa, namat mearrádusa maid váidalat, dan nuppástusa dahje 
daid nuppástusaid maid siđat, ja váidalusa sivaid. Jos don váidalat nu maŋŋit ahte lea eahpečielggas minsii leatgo váidalan 
mearriduvvon áiggis, de dáhtut du muitalit goas dát diehtu joavdá.

Vedtaket kan påklages til Kåfjord kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. 
Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og 
de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du 
også oppgi når denne melding kommer frem.

Dearvvuođaiguin/Med hilsen

Greta Larsen
Avd. Leder Service
Direkte innvalg: 77719201

Intern kopi:
Gerd Steinnes Nilsen
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GÁIVUONA SUOHKAN

KÅFJORD KOMMUNE

Arkivsaknr: 2014/2729 -3

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Gerd Steinnes Nilsen

Dato:                 25.09.2014

Særutskrift

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
78/14 Kåfjord Formannskap 13.10.2014

Søknad om støtte til tråkkemaskin - Indre Kåfjord idrettslag

Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Kåfjord Formannskap - 13.10.2014 

Behandling:

Terje Lilleberg FRP erklærte seg inhabil etter Forvaltningslovens § 6.e. og fratrådte møtet.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Terje Lilleberg FRP tiltrådte møtet.

Vedtak:

1. Kåfjord formannskap gir støtte som omsøkt med kr 40.000,- til innkjøp av tråkkemaskin 
til Indre Kåfjord idrettslag. 

2. Kulturbudsjettet, budsjettpost 1.4718.453.380 støtte til idrettslag, styrkes med kr 
40.000,-. 

3. Formannskapets reserve reduseres med tilsvarende beløp.
4. Rådmannen foretar budsjettregulering.

Rådmannens innstilling

1. Kåfjord formannskap gir støtte som omsøkt med kr 40.000,- til innkjøp av tråkkemaskin 
til Indre Kåfjord idrettslag. 

2. Kulturbudsjettet, budsjettpost 1.4718.453.380 støtte til idrettslag, styrkes med kr 40.000,-. 
3. Formannskapets reserve reduseres med tilsvarende beløp.
4. Rådmannen foretar budsjettregulering.
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Saksopplysninger

Kommunen har mottatt søknad fra Indre Kåfjord idrettslag på kr 40.000,- til innkjøp av brukt 
tråkkemaskin for skiløyper. Total kostnad er kr 210.000,-, inkludert frakt.

Finansieringen er planlagt slik:
Sparebank 1 N.N. kr 50.000,-
Egenkapital kr 90.000,-
Kåfjord kommune kr 40.000,-
Kronerulling kr 30.000,-
Total finansiering kr 210.000,-

I søknaden vises det til at idrettslaget gjennom alle år har slitt med dårlig utstyr til lysløypa i 
Trollvik. Styret har funnet en pent brukt maskin – årsmodell 1997. Størrelsen og prisen er i 
samsvar med årsmøtets ønske. 

Idrettslaget har i snitt hatt over 30 barn og unge på sine onsdagsrenn gjennom vinteren 
2013/2014. Ut fra utstyret de har hatt disponibelt er de fornøyd.  En bedre tråkkemaskin vil 
forbedre løypa og derfor mener laget at enda flere vil gå onsdagsrenn, og ellers benytte seg av 
løypa i løpet av vinteren. Idrettslaget er opptatt av god folkehelse, trivsel og bolyst, noe blant 
annet en god lysløype kan bidra til. Idrettslaget vil selv ta største kostnaden ved investeringen.

Kåfjord kommune v/formannskapet behandlet i 2009 en søknad fra Manndalen ungdoms- og 
idrettslag der kommunen gikk inn med kr 200.000 i tilskudd, 100.000 fra formannskapets reserve 
og kr 100.000 fra næringsfondet, tidligere års avsatte midler. I tillegg ble det gitt kr 350.000 i 
kommunal garanti for låneopptak.

Vurdering

Ut fra søknaden skjønner en at tiden er moden for utskifting av den gamle maskinen. Det er 
positivt at laget har klart å finne en egnet maskin til en noenlunde rimelig pris. Maskinen som ble 
kjøpt av Manndalen ungdoms- og idrettslag i 2009 var ny og kostet kr 800.000,-. Prisen på nye 
maskiner i dag vil nok være vanskelig å finne under 1 mill.
Kåfjord er en folkehelsekommune og administrasjonens er derfor glad for alle som driver med 
forskjellige fysiske aktiviteter, og at det tilrettelegges for aktivitetene. 
Da det i 2009 ble gitt tilskudd til løypemaskin i Manndalen viste man i saksfremlegget til at 
lignende søknader måtte forventes senere fordi det var 3 andre idrettslag som også brukte 
maskiner for å trekke opp sine løyper, og i tillegg Kåfjord scooterforening som trekker opp løype 
fra Ankerlia til Sabitjohk. 
Gjennom tidligere år er det gitt tilskudd til lignende søknader, men største beløp har vært kr 
15.000,-, før 2009. 
Idrettslaget vil selv ta den største andelen av investeringen, og beløpet det søkes om er mindre 
enn tidligere innvilget til MUIL.

Kommunen betaler strøm til lysløypene, mens idrettslagene selv tar preparering og oppkjøring.

Konklusjon:
På grunn av tidligere tilsvarende innvilget søknad til MUIL vil det være riktig å innvilge 
søknaden som foreligger. Det vises og til at gode lysløyper vil kunne gi positiv effekt for bedre 
folkehelse. 
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Knut Olav Rønsen 
Djupvik 
Leder, YKIL 
          Dato: 3.01.2019 
Kåfjord kommune 
9146 Olderdalen 
 

SØKNAD OM STØTTE TIL BYTTE AV SNØSKUTER TIL SKILØYPEKJØRING I YTRE KÅFJORD, YKIL 

Vi i YKIL har startet et prosjekt som vi har kalt «skispor til lokale barn og unge». En del av dette 
prosjektet er å bytte ut den 20 år gamle skuteren som i dag brukes til å tråkke og preparere 
skiløypene. Det er søkt økonomisk støtte hos Gjensidigestiftelsen og Sparebank 1. Vi har fått tilslag 
på til sammen kr 125 000 til formålet. Rammen vi har satt er på kr 180 000. YKIL ønsker å kunne tilby 
bygdas innbyggere gode skiløyper til fysisk aktivitet og friluftsliv. Aktiviteten er økende når det legges 
til rette med gode løyper lokalt i idrettslagets lysløype. 

Denne søknaden til Kåfjord kommune er dermed på det resterende beløp, kr 55 000. Vi er inne i 
prosessen nå med å innhente tilbud på snøskuter og ønsker å kunne handle snart slik at den kan 
brukes mye denne vinteren. Jeg ønsker derfor en tilbakemelding om ikke lenge på hvorvidt dette er 
mulig å innvilge, eller prosessen videre for å kunne få det gjennom. Håper på et positivt svar. 

 

Litt om prosjektet skispor til lokale barn og unge: 

Vi har klart å øke interessen for å gå på ski i bygda ved å kjøre løyper i en eldre lysløypetrase som 
noen år tidligere ikke var i bruk. Idrettslaget har en gammel skuter som ikke lenger møter de kravene 
som stilles for å gi gode skiløyper. Vi har allerede fått og brukt midler fra Nordlys-pluss fondet på en 
løypeslodd, men trenger å bytte snøskuter for å kunne opprettholde tilbudet. Vi skal altså bytte ut en 
eldre skuter med en nyere som kun skal brukes av idrettslaget til løypekjøring. Det er dette vi søker 
midler til. 

I tillegg er vi inne i en prosess med å forbedre og rydde traseer som begynner å gro igjen. Det skal 
også settes opp en gapahuk med tilknytning til skiløypene og sommerens turtrase. Denne traseen 
brukes blant annet til Lyngenfjord-Skyrun der vårt idrettslag står som arrangør ift friidrettskretsen i 
Troms. Dette arbeidet er dugnad av medlemmer og det søkes midler gjennom Troms 
fylkeskommune. Det er god dugnadsånd i bygda slik at skitraseen vil vedlikeholdes etter beste evne. 

Vi er et lite idrettslag, men har i mange år økt medlemstallet kraftig og antall barn i bygda er økende. 
Det er mye aktivitet gjennom idrettslaget. Fokuset er her på de yngste og vi ønsker å kunne ha 
trening, aktivitetsdager og renn i løypene, i tillegg til de som ønsker å trene på egenhånd. 

Gode idrettsanlegg og tilrettelegging skaper aktivitet. Alle i familien kan drive aktivitet på samme 
sted med individuell tilpasning og ulike mestringsnivå. Langrenn som idrett øker utholdenheten og vil 
være med på å minske risikoen for hjerte og karsykdommer, bedre konsentrasjonsevnen og bedre 
det sosiale ved å trene sammen. Barn og unge som tas med på fysisk aktivitet ute som ung, vil ha 
større sannsynlighet for å fortsette med denne aktiviteten som voksen. Dette gir friskere liv, sterkere 
kropp og mindre skader. 

Mvh 

Knut Olav Rønsen, leder YKIL
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Fra: Knut Olav Rønsen (koronsen@gmail.com)
Sendt: 10.01.2019 10.28.49
Til: Kjersti Hovland Rennestraum
Kopi: 

Emne: Re: Søknad
Vedlegg: 

Denne kjøpe vi i høst og kostet kr 21000 når vi kjøpte den. Pluss frakt på ca kr1500. 
Vi har fra før en egen eldre sporsetter og bruker den foreløpig.

mvh
Knut Olav

On Wed, Jan 9, 2019 at 11:19 AM Kjersti Hovland Rennestraum <Kjersti.Rennestraum@kafjord.kommune.no>
wrote:

PS: Jeg refererte litt med rådmann og skulle gjerne visst beløpet for løypesloddet som ble innkjøpt.

Kjersti

 

From: Knut Olav Rønsen <koronsen@gmail.com> 
Sent: Wednesday, January 9, 2019 9:43 AM
To: Kjersti Hovland Rennestraum <Kjersti.Rennestraum@kafjord.kommune.no>
Subject: Re: Søknad

 

Hei

Da har jeg forandret litt på søknaden for å få med litt mer info om prosjektet. Har også tatt bort inntil 55 000. For
å ikke missforstå at vi kommer til å trenge pengene. Har tatt med de organisasjonene som har støttet oss allerede.
Har ikke forandret søkerdatoen. 

Er det du som tar med søknaden til formannskapet, eller videreformidler den? Si gjerne ifra om det er mer vi kan
endre, eller gjøre for å bedre mulighetene for å få innvilget støtten. Usikker om den ble litt rotete :)
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mvh

Knut Olav Rønsen

 

On Tue, Jan 8, 2019 at 1:58 PM Kjersti Hovland Rennestraum <Kjersti.Rennestraum@kafjord.kommune.no>
wrote:

I lige måte!

Jeg sitter med søknaden din nå og ser at dersom du kan skrive noen linjer om «skispor til lokale barn og unge»
og hva dette prosjektet innebærer/ prosjektets mål, samt eventuelt noe om hvor de resterende midlene
kommer fra, så tror jeg det vil styrke saken deres enda mer.

 

Hører fra deg!

 

Mvh. Kjersti Rennestraum

 

From: Knut Olav Rønsen <koronsen@gmail.com> 
Sent: Monday, January 7, 2019 2:53 PM
To: Kjersti Hovland Rennestraum <Kjersti.Rennestraum@kafjord.kommune.no>
Subject: Re: Søknad

 

Takk for svar.

Ja her jobber vi for å holde aktivitet i den lokale skiløypa i Djupvik. Det kan jo gjerne spesifiseres i søknaden at
det er 55000kr det søkes om, men at om ikke alle midlene ble bukt ville vi "tilbakebetale" resten. Men vi klarer
nok bruke de opp:) Vet jo at de andre idrettslagene tidligere har fått innvilget mye større beløp til tråkkemaskiner
tidligere.

 

Skal sette med ned å komme med status på idrettslaget straks!

 

mvh

Knut Olav Rønsen

 

On Mon, Jan 7, 2019 at 11:20 AM Kjersti Hovland Rennestraum <Kjersti.Rennestraum@kafjord.kommune.no>
wrote:

Hei. Takk for søknad om støtte til midler til snøscooter.

Ettersom du skriver at dere gjerne vil handle snart og ønsker en tilbakemelding på tidsperspektiv etc., så kan
jeg fortelle at jeg gjerne lager en sak på dette. Den må da opp i Formannskapet‐ deres neste møte er 4.
februar. Så det vil ikke skje noe før den tid dessverre. Får du mer nøyaktig info innen den tid (du skriver at
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søknaden er på inntil 55 000), send det gjerne til meg.

 

Mvh.

Kjersti H. Rennestraum

Kulturkonsulent

 

Tlf.: 77 71 92 52

 

Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2018/366 -5 

Arkiv: 31/31 

Saksbehandler:  John Johansen 

Dato:                 30.11.2018 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
5/19 Formannskap 04.02.2019 

 

 

Klage på avslag for oppføring av uthus 

Henvisning til lovverk: 
 Plan- og bygningsloven 
 

Vedlegg 

1 Kart 

2 Tegning 

3 Avslag på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Uthus til hytte i Banol, GBnr 
31/31 

4 Anke 

 

 

Rådmannens innstilling 
1. Klagen tas ikke til følge. Vedtak i delegert formannskap sak 55/18, opprettholdes. 

 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Nils O. Larsen søkte i september om å bygge et uthus på ca. 15m2 ved siden av hytta på gnr 31, 
bnr 31 i Banol. Hytta med bygningsnummer 192087139, er registrert med bygningstypekode 
161 «fritidsbygg, hytte, sommerhus o.l.». 
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Det ble gitt avslag på søknaden i delegert f-sak 55/18. Vedtaket var slik:  
«Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 28-1, avslås søknad om tillatelse til oppføring av 
uthus til hytte på gnr 31, bnr 31, øst for Vállasnjárga. Tiltaket er i vedlagt situasjonskart 
plassert ca. 100m innenfor aktsomhetsgrensen for snø- og steinskred. Tiltaket er heller ikke i 
samsvar med kommunens arealplan i forhold til arealbruk (LNFR).» 
 
Nils O. Larsen klaget på vedtaket i skriv datert 7.10.2018. I klagen viser Larsen til at hytta ble 
bygd i 1956, og at uthuset ikke vil oppta noe av jordbruksarealet som er i drift. 
 
Videre sier Larsen at det på naboeiendommen, ca. 30m unna, ble gitt tillatelse til et lignende 
bygg for noen år siden, og forstår derfor ikke hvorfor han får avslag. De som har virksomhet i 
området har aldri ansett det for å være rasfarlig på stedet, tilføyer Larsen. 
 
Øvrige opplysninger og vurderinger 
I 2009 ble det gitt byggetillatelse for et noenlunde tilsvarende bygg på naboeiendommen, ca. 
30m unna. Ut fra dette er det forståelig at Larsen reagerer på avslaget. Kommunen må imidlertid 
forholde seg til det lov- og regelverk, samt de planer som til enhver tid gjelder. Etter den nevnte 
byggetillatelsen fra 2009 er det kommet nye aktsomhetskart, ny arealplan, og ny byggeteknisk 
forskrift, TEK17. 
 
Området er i gjeldende arealplan avsatt til LNFR formål. Larsen sier i klagen at drifta av 
landbrukseiendommen er leid ut. Dersom hytta hadde vært registrert med tilknytning til 
landbruk, f.eks. som seterhytte, ville det ikke vært behov for dispensasjon fra arealplan, men 
kravene til sikker byggegrunn i plan- og bygningsloven § 28-1, jf. TEK17 § 7-3 gjelder fullt ut. 
 
Det kan ikke sees å være andre vesentlige moment som taler mot at det her kunne vært gitt 
dispensasjon fra bestemmelsene i arealplan, slik at uthuset skulle kunne føres opp, utenom det 
faktum at tiltaket er omsøkt innenfor aktsomhetsgrensa for skred.  
 
Hytta har vært i bruk siden midten av 1950-tallet. Et uthus på 15m2 som her er omsøkt, som ikke 
er beregnet til overnatting eller lengre opphold av mennesker, vil i liten grad øke faren for liv og 
helse med tanke på skred. De materielle verdiene representert ved et slikt uthus må betraktes 
som forholdsvis beskjedne. 
 
Etter dagens aktsomhetskart vil uthuset bli liggende ca. 100m innenfor aktsomhetsgrensa for 
snø- og steinskred. 
 
Veiledning til TEK17 § 7-3 sier blant annet: «Dersom kartleggingen viser at sannsynligheten 
for en hendelse er større enn det som er gitt i forskriften, må kommunen gi avslag på 
byggesøknaden eller be om ytterligere dokumentasjon på at sikkerheten likevel er ivaretatt.» 
 
Et uthus som her er omsøkt vil jf. TEK17 § 7-3, defineres i sikkerhetsklasse S1, og kan da 
tillates bygd inntil faregrensen for 100-års skred. Innenfor 100-års skredfaregrensa har ikke 
kommunen anledning til å gi byggetillatelser. 
 
I det aktuelle området er det ikke gjennomført skredfareundersøkelser, og vi har derfor ingen 
fastsatte faregrenser. Kommunen må da forholde seg til aktsomhetskartene. En 
skredfareundersøkelse vil fastsette faregrensene. 
 
I denne saken er uthuset søkt oppført ca. 100m innenfor aktsomhetsgrensa. Siden det er så stor 
avstand fra aktsomhetsgrensa til det omsøkte uthuset kan det ikke gis byggetillatelse uten at det 
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er gjennomført skredfareundersøkelse som klarerer området. Dersom en slik klarering skulle 
komme, må det så tas stilling til dispensasjon fra arealplan, før byggetillatelse kan gis. 
 
 

 
Aktsomhetssone for snø- og steinskred krysser elva ca. 100m nedenfor hytta. Hytta er markert 
med rød ring.
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GÁIVUONA SUOHKAN 

KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 
Drift og utvikling 

 

    
Poastačujuhus/Postadresse: Fitnančujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon Sentralbord:  Báŋkokontu/Bankkonto: 
Postboks 74, 9148 Olderdalen Øverveien 2, 9146 Olderdalen 77 71 92 00 4785 07 00024 
    
E-poasta/E-post:  Interneahtta/Internett:   Organisašuvdnanr/Org.nr:  
postmottak@kafjord.kommune.no www.kafjord.kommune.no  940 363 586 

Nils Olaf Larsen 
Lieng, Storvoll 
9144  Samuelsberg 
 
 

 

 Delegert vedtak 
Delegert Formannskap - nr. 55/18 

 
 
 

Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 
 2018/366-2 31/31 25.10.2018 

 

Avslag på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Uthus til hytte i 
Banol, GBnr 31/31 

 
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 2008 (Pbl. 2008) §§ 20-1 og 20-2 

 
Byggested:          Øst for Vállasnjárga  Gnr /Bnr:  31/31 
Tiltakshaver:       Nils O. Larsen  Adresse:  Lieng, 9144 Samuelsberg 
Ansvarlig søker:  Adresse:   , 
Tiltakets art:        Oppføring av uthus til hytte  Bruksareal: 16m2 

 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 28-1, avslås søknad om tillatelse til oppføring av uthus 
til hytte på gnr 31, bnr 31, øst for Vállasnjárga. Tiltaket er i vedlagt situasjonskart plassert ca. 
100m innenfor aktsomhetsgrensen for snø- og steinskred. Tiltaket er heller ikke i samsvar med 
kommunens arealplan i forhold til arealbruk (LNFR). 
 
Saksutredning / Begrunnelse for vedtaket 
 
Søknaden: 
Det er søkt om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av uthus på ca. 16m2 til hytte på 
gnr 31, bnr 31, øst for Vállasnjárga på østsiden av Manndalselva. I søknaden er det krysset av for 
at uthuset ikke skal plasseres i skredutsatt område.  
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Begrunnelse: 
Ut fra situasjonsplan som var lagt ved søknaden er bygget plassert ca. 100 m innenfor 
aktsomhetsområde for snø- og steinskred. I Arealplanen for kommunen er område avsatt til 
LNFR område. Der uthuset er omsøkt er arealene markert som faresone i arealplan. Det er ikke 
utarbeidet egen reguleringsplan her. 
 
Dersom tiltaket skal komme videre må skredfaren avklares gjennom stedlig undersøkelse. Dette 
må utføres av firma med nødvendig geoteknisk kompetanse. Forutsatt at en skredfarerapport 
«frikjenner» området, kan det så søkes om dispensasjon fra plan, jf. plan- og bygningsloven § 19-
2, slik at det i LNFR området her kan føres opp uthus til hytta. Byggesøknad kan da enten sendes 
sammen med søknad om dispensasjon, eller etter at dispensasjon er gitt. 
 
 
Klageadgang: 
 
Vedtaket kan påklages Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni. Klagefristen er 
3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen 
er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi 
vedtaket det klages over, den eller de endringene som ønskes, og de grunner du vil anføre for 
klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget innen fristens 
utløp, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Viser til forvaltningsloven § 28. 
 
Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. §19. 
 
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 
John Johansen  
– avd.ing. –  
Tlf.: 777 19 256 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga / 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2018/366-2 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/1420 -95 

Arkiv: X20 

Saksbehandler:  Karin Karlsen 

Dato:                 15.01.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
6/19 Formannskap 04.02.2019 
 Kåfjord kommunestyre  

 

Ang spørsmål om flyttinga av bebyggelse under Gámanjunni 

 
 

Rådmannens innstilling 
1. Kåfjord kommune støtter opp om anken fra beboerne som bor i det direkte 

utløpsområdet for fjellskred fra Gámanjunni.  Anken gjelder NVE sitt avslag av 
26.11.18, på søknad om flytting av bebyggelse. 

2. Pga de høye kostnadene knyttet til flytting, er Kåfjord kommune ikke i en slik 
økonomisk stilling at kommunen kan dekke 20 % av distriktsandelen.   

3. Kåfjord kommune tar kontakt med OED, NVE og FM for et møte/seminar om hvordan 
de økonomiske konsekvensene kan ivaretas.  Beboerne i utløpsområdet for fjellskredet 
inviteres til å delta. 

 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
13.12.18 ble det gjennomført et møte mellom beboerne under Gámanjunni og Kåfjord 
kommune, møtet ble gjennomført etter ønske fra beboerne. Bakgrunnen for at beboerne ønsket 
møte, var at de opplever at Kåfjord kommune og NVE ikke tar deres utfordringer med å bo 
under Gámanjunni på alvor. «Overvåkingstiltakene som er igangsatt har kommet i stand uten 
dialog med beboerne, og de påpeker at NVE’s overvåking ikke registrerer store steinsprang, 
eller store steinskred.  De opplever at overvåkingstiltakene ikke gir trygghet for dem.» 
 
I møte av 13.12.18 var det enighet om at det legges fram en drøftingssak for kommunestyret 
som omhandler manglende overvåking av steinsprang/steinskred, generasjonsskifte samt at det 
ikke vil være mulig å gjenoppbygge eiendommene i utløpsområdet.  
 
I brev av 26.11.18 fattet NVE vedtak om ikke å gi tilskudd til riving/flytting. Innenfor fristen er 
det 4 beboere som har klagd på denne avgjørelsen, Bjørn Inge Mo, Otto Skogheim, Elena 
Reutskaya og Frode Lervoll. 
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Gámanjunni 3 klassifiseres i fareklassen svært høy i NGU sin risikomatrise. Dette er basert på 
de geologiske strukturene og de store bevegelsene i det ustabile fjellpartiet. 

Et fjellskred fra Gámanjunni 3, kan ha en størrelse på inntil 26 millinoner m3, krysse 
Manndalselva og nå bebyggelse. Basert på antall personer i fareområdet gir dette en middels 
konsekvensklasse. Fjellskredet kan demme opp elva, og sannsynlighet for dambrudd er så lav at 
det ikke fører til noen arealplanrestriksjoner. 

Den årlige sannsynligheten for et stort fjellskred fra Gámanjunni 3 er vurdert til å være større 
enn 1/100 pr år, det vil si at sannsynligheten er mer enn 1% for at det kan gå et skred hvert år. 

Sanntidsovervåking 
NVE har etablert sanntidsovervåking og varsling av Gámanjunni 3. Dette på bakgrunn av den 
høye sannsynligheten sammen med konsekvensene knyttet direkte til skredets utløpsområde og 
sekundærvirkninger i form av oppdemning.  

Sanntidsovervåkingen består av 9 GPS-mottakere, flere webkamera, værstasjon og 
landingsplasser i felt for helikopter. En bakkebasert radar (GB-InSAR) måler kontinuerlig 
bevegelse i det ustabile området fra dalen. Det vil også bli etablert flere strekkstag og laser som 
måler avstand på utvalgte sprekker. 

Sanntidsovervåking gjør at det ikke er fare for liv, men en ser at de helsemessige og 
psykososiale forholdene ikke er kartlagt og vurdert godt nok.   

Generasjonsskifte 
Plan- og bygningslovens § 28.1 sier at grunn bare kan bebygges, eller eiendom opprettes eller 
endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av  natur 
– eller miljøforhold.  For grunn som ikke er tilstrekkelig sikker, skal kommunen om nødvendig 
nedlegge forbud mot opprettelse eller endring av eiendom eller oppfølging av byggverk. I tillegg 
er også TEK 17 § 7-3 styrende for utvikling av eiendommene. 

Med ovenstående lovverk som bakteppe, er mulighet for utvikling av eiendommene ikke 
tilstede.  Sannsynlighet for skred er større enn 1/100, noe som vanskeliggjøre drift, overtakelse 
og videreføring av eiendommene til ny generasjon.  Investeringer og næringsareal av 
eiendommene vil ikke være lønnsomt.  Mulighet for finansiering og forsikring av nye tiltak, vil 
være lite tilgjengelig.  Eiendommene har allerede i dag hatt et betydelig verditap. 

Kåfjord kommune har med bakgrunn i ny kunnskap endret sin høringsuttalelse til TEK 17 § 7-4, 
med et nytt pkt 1 a; «Kåfjord kommune tilrår ikke at utløpsområde fra fjellskred som en høyere 
sannsynlighet enn 1/100 gis unntak, selv om de kumulative vilkårene er oppfylt etter § 7-4.» 
Grunnlaget for vedtaket er gjort i forhold til den psykiske belastningen det er å bo i et område 
med svært stor fare for fjellskred.  Hensynet til de helsemessige påkjenningene er ikke godt nok 
hensyntatt verken i ROS-analysen eller annen saksbehandling.  Samlebegrepet liv og helse er 
brukt, uten det har vært fokus på å vurdere de store forskjellene i begrepet hver for seg; liv og 
helse. 

Tilbakeflytting 
Som kjent er det pr dato fare for fjellskred fra Gámanjunni i en størrelsesorden på 26 millioner 
m3.  Skredet vil dekke gårdene i utløpsområdet med svært store steinmasser, det er stor 
sannsynlighet for at mengden stein medfører at opprensking av raset ikke er gjennomførbart.  
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Det påpekes i ROS analysen for Gámanjunni at tilbakeflytting tas ut som et eget prosjekt, da 
dette er en type planlegging en har svært liten erfaring med. 

At gjenoppbygging av eiendommene i utløpsområdet ikke lar seg gjøre, virker inn både på 
generasjonsskifte og utvikling av eiendommene. 

I forhold til beredskapslegging ser en at mulighet for å ha beredskapsfjøs stående klar til så store 
storfebesetninger ikke er mulig.  I samtale med Nortura, avd. Målselv er dette bekreftet.  
Sannsynligheten er svært stor for at nedslakting må skje ved evakuering.  

Når det gjelder spørsmålene omkring steinsprang og steinskred må dette vurderes og besvares av 
NVE. 

Vurdering 

De økonomiske konsekvensene ved et fjellskred fra Gámanjunni vil bli store, både for 
enkeltpersoner som er direkte og indirekte berørt, samt Kåfjordsamfunnet og omgivelsenene 
rundt.  
 
Enkeltpersoner vil få skade på hus og eiendom, tap av inntekt og generelt opplevd verditap. For 
samfunnet vil ivaretakelse av våre innbyggere som berøres, både direkte som følge av skred og 
skredfaren kreve stor innsats. Videre vil Kåfjordsamfunnet få økonomiske utfordringer som 
følge av ødelagt infrastruktur, gjenoppbygging, beredskapsplanlegging, evakuering og varsling. 
 
Ut fra den erfaring Kåfjord kommune har med evakuering, flytting fra rasfarlige områder og 
andre tiltak ved naturfare, mener rådmannen det i dette tilfelle er behov for å behandle beboerne 
i utløpsområdet under Gámanjunni særskilt.  Området overvåkes 24/7, noe som gjør at beboerne 
ikke vil utsettes for tap av liv eller skade ved et fjellskred.  Imidlertid er ikke den psykososiale 
siden belyst godt nok.  Gámanjunni er det eneste området i Norge som har så høy sannsynlighet 
for utløsing av fjellskred, og må i den sammenheng behandles særskilt.  Rådmannen ser klart 
behovet for at en i den videre lovgivning skiller mellom fjellskred med sannsynlighet 1/100 og 
1/1000 – 1/5000. 
 
Et annet viktig moment er at for gårdene i utløpsområdet vil ikke gjenoppbygning være mulig, 
finansiering og forsikring av nye tiltak er lite tilgjengelig, slik at det totale verditapet på 
eiendommene vil være høyt.  Kåfjord kommune vil at disse næringseiendommene blir i 
kommunen, at de gis anledning til utvikling, og ikke minst at nye generasjoner kan overta og 
drive videre.  Med dette som bakteppe støtter kommunen opp om anken fra de berørte beborerne 
som er direkte i utløpsområdet, men ser at de økonomiske utfordringene blir svært store og 
uhåndterlig for kommunen alene. 
 
 
Kåfjord kommune har tatt store kostander i forbindelse med sikringstiltak for naturfare (bl.a 
snø- og jordskred) i perioden 2002 fram til d.d. Distriktandelen for Gámanjunni vil så stor at 
kommunen ikke har mulighet til å håndtere dette alene.  Rådmannen vil tilrå at det umiddelbart 
tas kontakt med OED, NVE og FM for et møte/seminar i forhold til hvordan de økonomiske 
konsekvensene kan ivaretas.   
 
Rådmannen ser gjerne at de beboerne som bor direkte i utløpsområdet inviteres til å delta.  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2017/37 -158 

Arkiv: M41 

Saksbehandler:  Stine Pedersen 

Dato:                 13.11.2018 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
4/19 Hovedutvalg miljo, drift og utvikling 22.01.2019 
7/19 Formannskap 04.02.2019 
 Kåfjord kommunestyre  

 

Fritak for gebyrplikten for grunneiere i Kjerringdalen, vedtak av 
Kåfjordformannskap 137/95 og 147/95 

Henvisning til lovverk: 
Drikkevannsforskriften 
 

Vedlegg 
1 Vedlegg 1 
2 Vedlegg 2 
3 Vedlegg 3 
4 Vedlegg 4 
5 Vedlegg 5 
6 Vedlegg 6 
7 Vedlegg 7 
8 Vedlegg 8 

 
 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 22.01.2019  

Behandling: 
Bernt Lyngstad tiltrer møtet. 
Rådmannens innstilling pkt 1 enstemmig vedtatt. 
 
Utvalget vedtok enstemmig følgende endring til pkt 2 – Fritaket gjelder husstanden slik den var, 
ved avtale inngåelse i f-sak 137/95 og 147/95, og faller bort ved utleie, salg eller død. 
 

1. Jfr vedtak i f-sak 137/95 og 147/95 gis følgende husstander i Kjerringdalen fortsatt fritak fra 
gebyrplikten: 

Navn Gnr/bnr Merknader 
Tor Nilsen, Kjerringdalen 34/10 Bebygd eiendom 
Alida Olsen, Kjerringdalen 34/9  
Kåre Pedersen, Kjerringdalen 33/6  
Roald Inge Pedersen, Kjerringdalen 33/6 Fradelt: 33/33  
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Øvrige husstander nevnt i vedtaket har skiftet eier eller er ubebygd, og faller dermed ut av 
vedtaket 

2. Fritaket gjelder husstanden slik den var ved avtale inngåelse i f-sak 137/95 og 147/95, og faller 
bort ved utleie, salg eller død. 

 
 

Vedtak: 
 

1. Jfr vedtak i f-sak 137/95 og 147/95 gis følgende husstander i Kjerringdalen fortsatt fritak fra 
gebyrplikten: 

Navn Gnr/bnr Merknader 
Tor Nilsen, Kjerringdalen 34/10 Bebygd eiendom 
Alida Olsen, Kjerringdalen 34/9  
Kåre Pedersen, Kjerringdalen 33/6  
Roald Inge Pedersen, Kjerringdalen 33/6 Fradelt: 33/33  

Øvrige husstander nevnt i vedtaket har skiftet eier eller er ubebygd, og faller dermed ut av 
vedtaket 

2. Fritaket gjelder husstanden slik den var ved avtale inngåelse i f-sak 137/95 og 147/95, og faller 
bort ved utleie, salg eller død. 

 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
3. Jfr vedtak i f-sak 137/95 og 147/95 gis følgende husstander i Kjerringdalen fortsatt fritak 

fra gebyrplikten: 

Navn Gnr/bnr Merknader 
Tor Nilsen, Kjerringdalen 34/10 Bebygd eiendom 
Alida Olsen, Kjerringdalen 34/9  
Kåre Pedersen, Kjerringdalen 33/6  
Roald Inge Pedersen, Kjerringdalen 33/6 Fradelt: 33/33  

Øvrige husstander nevnt i vedtaket har skiftet eier eller er ubebygd, og faller dermed ut 
av vedtaket 

4. Fritaket gjelder husstanden og faller bort ved utleie, salg eller når grunneiere dør. 

 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Den 10.02.1993 søkte Kåre Pedersen på vegne av seg selv og de øvrige utbyggerne; Roald 
Pedersen, Tor Nilsen, Agnes Olsen, Alida Olsen, Odin Nilsen om kommunalt tilskudd til et 
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privat vannverk, der 6 husstander hadde gått sammen om utbygging av nytt vannverk. 
Vannverket omfattet også 3 fjøs. 
Søknaden er undertegnet Kåre Pedersen m/flere. 
Kåfjord kommune bevilget tilskudd (inntil 256 000,-) til det private vannverket i Kjerringdalen, 
med forutsetning at vannverket ble overdradd vederlagsfritt til kommunen (F-sak 96/93).  
Pr 01.01.2019 utgjør fritakskostnadene for de 6 eiendommene i underkant av 520 000,-, 
(inkludert tilkoblingsavgift (1995), fastavgift og arealkostnader.) 
 
I Formannskapsak 95/134 og 95/137 ble det gitt fritak for vannavgift for 6 husstander. Fritaket 
var i utgangspunktet ment å vare i 10 år, men utbyggerne motsatte seg dette (F-sak 147/95) og 
fikk omgjort vedtaket til følgende: 
«Kåfjord kommune innvilger fri vannavgift til de 6 husstandene som søknad om tilskudd gjelder 
for. Husstander/utbyggere som knytter seg til anlegget på et senere tidspunkt, skal betale 
vannavgift til kommunen. 
Dette er ikke en rettighet som er knyttet til eiendommen, men til husstanden.» 
 
Kostnader til materiell for utbygging av vannverket ble i sin helhet dekket av Kåfjord kommune, 
i tillegg til en kommunalt ansatt i anleggsperioden. Utbyggerne stilte med mannskap og maskin. 
Vannverket ble overdratt til Kåfjord kommune ved utbetaling av tilskudd og underskrevet 
aksept den 11.10.1995 
Følgende eiendommer er nevnt i vedtaket: 
 
Navn Gnr/bnr Merknader 
Tor Nilsen, Kjerringdalen 34/10  
Tor Nilsen, Kjerringdalen 34/80 Ubebygd 
Alida Olsen, Kjerringdalen 34/9  
Agnes Olsen (d) 33/24 Ny eier 
Kåre Pedersen, Kjerringdalen 33/6  
Roald Inge Pedersen 33/6 Fradelt: 33/33 

 
I Kåfjord kommunestyre 24.04.2017, sak 23/17, ble lokal forskrift for kommunale vann- og 
avløpsgebyrer i Kåfjord vedtatt, i vedtakets punkt 3 heter det: 
Alle tidligere avtaler vedrørende fritak for vannavgift sies opp 30.06.2017, og reforhandles. Det 
gis ingen nye fritak fra gebyrplikten etter denne dato. 
(Forskriften ble korrigert og vedtatt på nytt den 27.09.2018, sak 58/18, uten betydning for denne 
saken). Vedtaket har vært viktig i arbeidet med å få oversikt over gitte fritak, og formalisere 
situasjonene rundt disse. 
 
Etter vedtak av ny forskrift laget kommunen en oversikt over de berørte, deriblant 6 grunneiere i 
Kjerringdalen som var omtalt på gnr/bnr i vedtak av 1995. Disse grunneierne ble dermed innkalt 
til informasjon og dialog, og kommunen jobber fremdeles opp mot disse. Det har vært avholdt 
flere møter, og kravet fra grunneierne er at de skal ha fritak for vannavgift «til evig tid», og 
kravet skal gjelde eiendommene og ikke husstandene. De krever i tillegg at de øvrige 
innbyggerne i Kjerringdalen (i et avgrenset området) skal ha fri vannavgift på lik linje som dem, 
selv om dette ikke var aktuelt i 1995. De øvrige eiendommene i Kjerringdalen er ikke nevnt i 
vedtaket fra 1995, og er dermed ikke inkludert i denne aktuelle saka om videre fritak for de 6 
eiendommene. 
 
Bakgrunnen for kravet er at i 2006/2007 bygget kommunen om vannverket i Kjerringdalen. 
Ombygging ble gjort som følge av krav fra Mattilsynet for å tilfredsstille krave i 
drikkevannsforskriften. 
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Inntaksdammen ble utbedret med støpt dam, det ble etablert buffertank og 
vannbehandlingsanlegg. Områdene ble gjerdet inn. Kommunen kjøpte tomt til 
vannbehandlingsanlegget av ene av de nevnte grunneierne, Kåre Pedersen, som på denne måten 
har vært informert om arbeidet som pågikk. Lokaliteten på anlegget er den samme som før. 
Kommunen har videre en tinglyst leieavtale med grunneiere til 34/9 (Alida Olsen), som også 
eier 33/2 der selve vanninntaket, ifølge Kartverket, er etablert.  
Grunneierne hevder at kommunen har tatt seg til rette på eiendommene da det nye inntaket ble 
bygget, da det ikke finnes tinglyste avtaler på dette. 
Arbeidet foregikk imidlertid over tid, og boligene ligger i umiddelbar avstand fra vannverket. 
Grunneierne har dermed vært klar over utbyggingen, og det er ikke kommet inn skriftlige klager 
fra disse 6 grunneierne mens arbeidet pågikk. 
 
Den 07.12.2018 sendte grunneierne inn en henvendelse til kommunen, der de deler saka inn i to: 
Sak 1: De krever at de 6 eiendommene som er omtalt i vedtaket fra 1995 skal ha fritak til evig 
tid, og står fast ved påstanden om det ikke er mottatt dokumentasjon på at kommunen er eier av 
vannverket. 
Sak 2: Det vises til utbyggingen i 2007, der de hevder kommunens inngrep i Kjerringdalselva 
forandret elveløpet og et privat vannverk til 14 eiendommer ble tørrlagt i vinterhalvåret. 
 
Dette ønsker grunneierne svar på i sitt brev: 

1. Var det gjort noe henvendelser til grunneieren før siste utbygging? Var det avklart noe med 
grunneier før arbeidet ble igangsatt? 

2. Var sprenging og utbygning av elva avklart med NVE? 
3. Var det gjort noen undersøkelser om kulturminner på steder. I ettertid vet vi at kulturminner ble 

ødelagt. 
4. Hvordan skal kommunen komme seg til vanninntaket og kummen da de ikke har lovlig adkomst 

til området som i dag eies av Kåre Pedersen. Tidligere eier Otto M. Olsen sendte et brev til 
kommunen da de begynte å grave i elva og spurte hva som foregikk på hans eiendom. Han fikk til 
svar; at det skal kommunen ordne opp i senere, Han hørte ikke noe mer fra kommunen. 

5. hva har kommunen tenkt å gjøre med de eiendommene som har fått sitt vannanlegg ødelagt på 
grunn av utbygging i 2007/9? 

 
Saka er kompleks: 
 
Sak om fritak for vannavgift i henhold til f-sak 95/137 og 95/147:  
Saka er vurdert juridisk, og vedtaket er å anse som en avtale om ytelse/gjenytelse. Avtalen kan 
dermed ikke sies opp og fritaket må opprettholdes. Imidlertid gjelder vedtaket husstanden på det 
aktuelle tidspunktet da vedtaket ble fattet.  
Husstand (syn: Husholdning) er definert som «En husholdning, eller et hushold, er de 
mennesker som bor i samme bolig. En husholdning kan også bestå av èn person som bor for seg 
selv» (Kilde: Store Norske leksikon 2018) 
 
Opprydding i eierforhold ved inntaket i Kjerringdalen etter utbygging i 2007:  
Det er ikke gjort godt nok forarbeid fra kommunens side før tiltaket ble påbegynt i 2006, og 
grunneiere er ikke involvert tilstrekkelig med skriftlige (tinglyste) avtaler m.v. Vanninntaket 
berører 4 eiendommer, hvorav 3 av grunneierne er nevnt i vedtaket av 1995. Grunneierne hevder 
at Matrikkelen og kartgrunnlaget som kommunen har benyttet er feil og at kommunen ikke 
hadde rett til å utføre utbygging av vannverket og dermed har tatt seg til rette på eiendommene. 
 
Det foreligger en tinglyst leieavtale om grunn og veirett til kommunalt vanninntak og tilgang til 
nedslagsfeltet i Kjerringdalen. Avtalen nevner eiendom 34/9, men ordlyden i avtalen tilsier at 
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partene er omforent at avtalen også gjelder 33/2, da det er denne eiendommen som berøres av de 
byggetekniske installasjonene i Kjerrigdalselva ifølge Kartverket. 
Adkomtsvei til vanninntaket krysser eiendom 33/6 og 33/41 (ca 33m). Kommunen har fått 
fradelt tomt til vannbehandlingsanlegg fra eiendom 33/6, tinglyst skjøte og kjøpekontrakt. 
Veirett over eiendom 33/41 må klareres og avtalefestes. 
Selve inntaksdammen ligger på eiendom 33/16 
 
Etter møtet 27.11.2018 har kommunen sjekket ut kartgrunnlaget, og har fått tilsendt 
skylddelingsforretninger og utskrift fra Grunnboken fra de gjeldende eiendommene. 
Det vil bli foretatt grensegang og korrekt oppmåling når det igjen er barmark, slik at 
eiendomsgrensene stemmer overens med offentlig informasjon/ Matrikkelen. 
Dersom det da viser seg at det kartgrunnlaget kommunen har benyttet i saksbehandlingen ikke 
stemmer med de faktiske forhold, må kommunen inngå avtaler med gjeldende grunneier(e) for 
vanninntaket, inkludert adkomst til anlegget. 

Vurdering 
Etter juridisk vurdering, kan avtalen ikke sies opp og husstandene nevnt i vedtaket 137/95 og 
147/95 må beholde sitt fritak. Imidlertid faller fritaket bort ved eierskifte, utleie eller dersom 
grunneier i husstanden dør. 
 
Navn Gnr/bnr Merknader 
Tor Nilsen, Kjerringdalen 34/10 Beholder fritak 
Tor Nilsen, Kjerringdalen 34/80 Eiendommen er ubebygd, og har ingen husstand 
Alida Olsen, Kjerringdalen 34/9 Beholder fritak 
Agnes Olsen (d) 33/24 Ny eier, gis ikke fritak 
Kåre Pedersen, Kjerringdalen 33/6 Beholder fritak 
Roald Inge Pedersen 33/6 Fradelt 33/33, beholder fritak 

 
Jfr vedtatte forskrift om vann og avløpsgebyrer i Gàivuona suohkan Kåfjord kommune 
Kaivuonon komuuni gis det ikke fritak fra gebyrplikten etter 30.06.2017. Dette gjelder både fri 
tilkobling eller fritak for løpende vannavgift.  
 
Kravet om fri vannavgift «til evig tid» bør ikke etterkommes, da dette ikke er i avtalen 
(vedtaket) som ble gjort i 1995. Den gjenytelse som er gitt for overtakelse av det private 
vannverket, må dessuten ansees å være av en slik størrelsesorden at avtalen faller mest positivt 
for de nevnte husstandene i saka.  
 
På tidligere møter har de 6 grunneierne ytret klart ønske om at de ønsker å møte kommunen 
samlet (jfr innkalling til individuelle møter i november 2017). Dette er et ønske som 
etterkommes av kommunen. Dersom hjemmelshavere ikke kan delta, kreves det skriftlig 
fullmakt for den som skal kunne forhandle i stedet. 
 
De øvrige grunneiere i Kjerringdalen som mener de har et krav mot kommunen vedrørende 
vannproblematikk, må fremme dette som egen sak all den tid disse ikke er nevnt i vedtaket fra 
1995.
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KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/1420 -94 

Arkiv: X20 

Saksbehandler:  Karin Karlsen 

Dato:                 15.01.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
8/19 Formannskap 04.02.2019 

 

Ad kommunens høringssvar til ny byggteknisk forskrift TEK 17 

 

Vedlegg 

1 Særutskrift - Høringssvar - ny byggteknisk forskrift TEK 17 

2 Brev til direktoratet fra beboere 

3 Referat møte med beboere 13.12.18 

Rådmannens innstilling 
1 a. Kåfjord kommune tilrår at Kommunal- og moderniseringsdepartementet v/ Direktoratet for 
byggkvalitet endrer TEK 17 § 7-4 til også å omfatte primærområder for skredfare når 
tilsvarende kumulative vilkår er oppfylt etter § 7-4.  
 
1 b. Kåfjord kommune tilrår ikke at utløpsområde fra fjellskred som har en høyere sannsynlighet  
enn 1/100 gis unntak, selv om de kumulative vilkårene er oppfylt etter § 7-4. 
  
2. Kåfjord kommune ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet v/Direktoratet for 
byggkvalitet vurdere om det skal settes ned en gruppe bestående av aktuelle aktører som NVE, 
fylkesmenn i de aktuelle fylker, ev aktuelle kommuner i tillegg til de som staten oppnevner, for 
å få en god nok vurdering og framtidig behov i forhold til TEK 10 § 7-4. Dette innbefatter også 
en vurdering av hvilken overvåking som er god nok i forhold til objekt som har lav bevegelse, 
f.eks Revdalen i Kåfjord kommune. 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Direktoratet for byggkvalitet, sendte på oppdrag fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet forslag til ny forskrift (TEK 17) på høring, med høringsfrist 
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10.02.17.  Forslag til høringssvar ble politisk behandlet i hovedutvalg for drift- og utvikling, og 
ikke i formannskapet. Formannskapet er planutvalg. 
 
Kåfjord kommune ga følgende høringssvar på ny byggteknisk forskrift TEK 17: 
« 
1. Kåfjord kommune tilrår at Kommunal- og moderniseringsdepartementet v/ Direktoratet for 
byggkvalitet endrer TEK 17 § 7-4 til også å omfatte primærområder for skredfare når 
tilsvarende kumulative vilkår er oppfylt etter § 7-4.  
2. Kåfjord kommune ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet v/Direktoratet for 
byggkvalitet vurdere om det skal settes ned en gruppe bestående av aktuelle aktører som NVE, 
fylkesmenn i de aktuelle fylker, ev aktuelle kommuner i tillegg til de som staten oppnevner, for å 
få en god nok vurdering og framtidig behov i forhold til TEK 10 § 7-4. Dette innbefatter også en 
vurdering av hvilken overvåking som er god nok i forhold til objekt som har lav bevegelse, f.eks 
Revdalen i Kåfjord kommune».  Forslaget ble enstemmig vedtatt i HDMU-sak 4/17. 
 
Beboerne under Gámanjunni har reagert sterkt på at de ikke er har fått anledning til å uttale seg i 
forhold til høringssvaret. Dette kommer til uttrykk i brev av 17.06.18 som er oversendt 
Direktoratet for byggkvalitet, og i møte av 13.12.18 som ble avholdt mellom beboerne under 
Gàmanjunni og Kåfjord kommune. De krever at kommunestyret skal behandle høringssvaret på   
nytt. 
 

Vurdering 
TEK 10 § 7-4 omhandler gjeldende lovverk, og har følgende ordlyd; 
§ 7-4.Sikkerhet mot skred. Unntak for flodbølge som skyldes fjellskred 
1.For byggverk som ikke omfattes av § 7-3 første ledd kan det likevel tillates utbygging i 
områder med fare for flodbølger som skyldes fjellskred, der alle følgende vilkår er oppfylt:  
a) konsekvensene av byggerestriksjoner er alvorlige og utbygging av er av avgjørende 
samfunnsmessig betydning. 
b) personsikkerheten er ivaretatt ved et forsvarlig beredskapssystem som er basert på 
sanntids overvåking, varsling og evakuering, og det er foretatt en særskilt vurdering av om 
det skal være restriksjoner for oppføring av byggverk som er vanskelig å evakuere.  
Varslingstiden skal ikke være kortere enn 72 timer og evakueringstiden skal være på 
maksimum 12 timer, 
c) det ikke finnes alternative, hensiktsmessige og sikre byggearealer 
d) fysiske sikringstiltak mot sekundære virkninger av fjellskred er utredet, og  
e) utbygging er avklart i regional plan, kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan 
(områderegulering), herunder konsekvensutredning. 
2. Mindre tilbygging, påbygging eller underbygging av eksisterende byggverk kan tillates 
uten krav om plan etter første ledd bokstav e og dispensasjon etter plan- og bygningsloven 
kapittel 19, så fremt utvidelsen ikke medfører økt fare for skade på liv og helse. 
 
For tiden er det tre kjente overvåkingsobjekt i Norge, som har utfordringer med 
primærområde for skred opp imot gjeldende TEK10. Det er Indre Nordnes og Gámanjunni i 
Kåfjord kommune, samt Mannen i Rauma kommune. 
  
Gámanjunni har største nominelle årlige sannsynlighet på høyere enn 1/100, og vil ha 
store konsekvenser for hele bygda Manndalen, bla i forhold til støv, lav vannstand i 
Manndalselva, og oppdemning av Manndalselva. Oppdemning av elva vil ikke føre til 
sekundær flom. I utløpsområdet er det to store gårdsbruk, og et middels hvor fjøsen leies 
ut til sauebruk. 
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Indre Nordnes har en nominell årlige sannsynlighet på 1/1000 – 1/5000. I utløpsområdet 
er det et middels stort sauebruk, 4 bolighus samt flere fritidsboliger. 
 
Mulighet for oppbygging av disse områdene er forholdsvis lik, selv om antall m3 fra 
Indre Nordnes er betydelig mindre enn fra Gámanjunni.  Fjellskred fra Indre Nordnes er 
nå beregnet til 6 milloner m3, mot Gámanjunni som er beregnet til 26 millioner m3.   
 
Rådmannens tilrådning 
Rådmannen ser behovet for skille mellom utløpsområdet for skred i forhold til 
Gámanjunni og Indre Nordnes.  Indre Nordnes har et langt tidsintervall for nominell årlig 
sannsynlighet for skred, men Gámanjunni har et kort tidsintervall.  Et tidsintervall på 
høyere enn 100 år er lite når en bedrift vurderes i forhold til oppbygging og 
generasjonsskifte.  Indre Nordnes er en grend med tilflytting og oppbygging av bedrift. 
Indre Nordnes må kunne gis mulighet til næringsutvikling og bosetting. 
 
Rådmannen tilrår at pkt 1 endres til pkt 1 a, med nytt pkt  1 b hvor TEK 17 § 7-4 ikke 
omfatter primærområder som har en høyere årlig sannsynlighet enn 1/100.  Pkt 2 
opprettholdes i sin helhet. 
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Arkiv: X20 

Saksbehandler:  Karin Karlsen 

Dato:                 11.01.2017 

 
Særutskrift 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
4/17 Hovedutvalg miljø, drift og utvikling 31.01.2017 

 

Høringssvar - ny byggteknisk forskrift TEK 17 

 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljø, drift og utvikling- 31.01.2017  

Behandling: 
Karin Karlsen tiltrer møtet. 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune tilrår at Kommunal- og moderniseringsdepartementet v/ Direktoratet 

for byggkvalitet endrer TEK 17 § 7-4 til også å omfatte primærområder for skredfare når 
tilsvarende kumulative vilkår er oppfylt etter § 7-4. 

2. Kåfjord kommune ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet v/Direktoratet for 
byggkvalitet vurdere om det skal settes ned en gruppe bestående av aktuelle aktører som 
NVE, fylkesmenn i de aktuelle fylker, ev aktuelle kommuner i tillegg til de som staten 
oppnevner, for å få en god nok vurdering og framtidig behov i forhold til TEK 10 § 7-4.  
Dette innbefatter også en vurdering av hvilken overvåking som er god nok i forhold til 
objekt som har lav bevegelse, f.eks Revdalen i Kåfjord kommune. 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Kåfjord kommune tilrår at Kommunal- og moderniseringsdepartementet v/ Direktoratet 

for byggkvalitet endrer TEK 17 § 7-4 til også å omfatte primærområder for skredfare når 
tilsvarende kumulative vilkår er oppfylt etter § 7-4. 

2. Kåfjord kommune ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet v/Direktoratet for 
byggkvalitet vurdere om det skal settes ned en gruppe bestående av aktuelle aktører som 
NVE, fylkesmenn i de aktuelle fylker, evt aktuelle kommuner i tillegg til de som staten 
oppnever, for å få en god nok vurdering og framtidig behov i forhold til TEK 10 § 7-4.  
Dette innbefatter også en vurdering av hvilken overvåking som er god nok i forhold til 
objekt som har lav bevegelse, f.eks Revdalen i Kåfjord kommune. 
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Saksopplysninger: 
På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Direktoratet for byggkvalitet 
sendt forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) på høring. Høringsfrist er satt til 10.02.17. 
Hovedformålet med TEK17 er å forenkle noen byggeregler etter Plan- og Bygningslov (PBL).  
 
Høringssvaret er utarbeidet i samarbeid med Rauma kommune. 
 
Kåfjord kommune har ingen merknader til foreslåtte endringer, men har behov for å fremsette 
forslag til endringer vedr. § 7- 4 Sikkerhet mot skred, unntak for flodbølge som skyldes 
fjellskred. 
 

Vurdering: 
TEK 10 § 7-4 omhandler gjeldende lovverk, og har følgende ordlyd; 
§ 7-4.Sikkerhet mot skred. Unntak for flodbølge som skyldes fjellskred 
(1) For byggverk som ikke omfattes av § 7-3 første ledd kan det likevel tillates utbygging i områder med 
fare for flodbølger som skyldes fjellskred, der alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) konsekvensene av byggerestriksjoner er alvorlige og utbygging er av avgjørende samfunnsmessig 
betydning, 

b) 

personsikkerheten er ivaretatt ved et forsvarlig beredskapssystem som er basert på sanntids 
overvåking, varsling og evakuering, og det er foretatt en særskilt vurdering av om det skal være 
restriksjoner for oppføring av byggverk som er vanskelige å evakuere. Varslingstiden skal ikke være 
kortere enn 72 timer og evakueringstiden skal være på maksimum 12 timer, 

c) det finnes ikke andre alternative, hensiktsmessige og sikre byggearealer, 
d) fysiske sikringstiltak mot sekundære virkninger av fjellskred er utredet, og 

e) utbyggingen er avklart i regional plan, kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan 
(områderegulering), herunder gjennom konsekvensutredning. 

(2) Mindre tilbygging, påbygging eller underbygging av eksisterende byggverk kan tillates uten krav om 
plan etter første ledd bokstav e og dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19, så fremt 
utvidelsen ikke medfører økt fare for skade på liv og helse.  
§ 7-4 ble tatt inn forskriften i 2010  med bakgrunn i fjellskredfaren og flodbølgevirkning for 
Storfjorden på Sunnmøre. Man hadde på dette tidspunkt fått på plass kontinuerlig overvåking og 
varsling for objektene Hegguraksla og Åknes, men man trengte en forskriftsbestemmelse som ga 
en mulighet for at samfunnet kunne driftes og utvikles videre selv med kjent naturfare. Dersom 
denne delen av forskriftene ikke hadde blitt iverksatt, ville samfunnet langs Storfjorden fått 
betydelige negative konsekvenser. Dette er dokumentert gjennom Agenda Utredning & Utvikling 
AS sin rapport, «Samfunnsøkonomiske vurderinger av reguleringsregimet langs Storfjorden på 
Sunnmøre». Rapporten er datert 28.11.08 og ble bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet. 
 
Unntaket i forskriften gjelder for sekundærvirkning av fjellskred, flodbølger. Kåfjord kommune 
mener at dette unntaket også må gjelde for primærområde for fjellskred med samme vilkår som i 
dagens forskrift. Bakgrunnen er at det foreligger fem kumulative og ufravikelige vilkår (a-e) som 
må være oppfylt for å kunne utløse tiltak som ellers rammes av streng skredfare klassifisering. 
Da unntaksbestemmelsen ble tatt inn var det ikke behov for å vurdere primærområdet for skred, 
for både Åknes og Hegguraksla har bratte fjellsider uten bebyggelse.  
 
Kåfjord kommune har to fjellskredobjekt med kontinuerlig overvåking og varsling, 
Nordnesfjellet og Gamajunni. Konsekvensen av skred fra Nordnesfjellet omfatter bebyggelse og 
infrastruktur i kommunene Lyngen, Storfjord og Kåfjord.   
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Gamajunni har største nominelle årlige sannsynlighet på 1/100, og kan ha store konsekvenser for 
hele bygda Manndalen, da Gamanjunni også kan få sekundæreffekt flom, gjennom fjellskred, 
oppdemning av elv, brudd på demning med tyngde fra vann på oversiden. . Manndalen har rundt 
850 innbyggere. I utløpsområdet til Gamajunni er 15 personer bosatt, herunder 3 gårdsbruk, 1 
stort melkebruk (50 melkekyr og 50 ungdyr) med tilhørende ysteri, 1 melkebruk med rundt 100 
kyr tilsammen, og 1 sauebruk.  
 
 
TEK 10 § 7-3 er styrende for boligbygging og utvikling av disse områdene i dag. Dette betyr at 
p.t. er det bygge- og deleforbud i utløpsområdet til Gamajunni. Hva dette betyr i forhold til 
utviklingsmuligheter for bl.a disse 3 gårdsbrukene sier seg selv.   
 
Rådmannens tilrådning 
Rådmannen mener at TEK 17 § 7-4 også skal gjelde for primærområdet for skred.  Når 
sikkerheten for liv og helse er til stede via kontinuerlig overvåking og varsling og de andre 
vilkårene i § 7-4 er oppfylt, må dette være likestilt med sekundærvirkning av skred. I forhold til 
sekundærvirkning er også primærområdet meget avgrenset i forhold til sekundærvirkning i form 
av flodbølger, det blir i begge områdene omfattende skader. Primærområder har en mindre 
skadeflate enn i sekundærområder med flodbølge og burde har vært prioritert foran 
sekundærområder med hensyn til unntaksbestemmelsen i § 7-4. 
 
Konsekvenser av å likestille primærområde og sekundærvirkning av skred gjennom § 7-4 er at 
noen få kommuner i landet, får en mulighet til utvikling av lokalsamfunnet, samt at private har en 
mulighet til å utvikle sine eiendommer. I praksis gis disse få eiendommene en mulighet for å 
opprettholde sin virksomhet i et rimelig langsiktig perspektiv uten fare for liv og helse. Så vidt 
rådmannen har bragt det rene har andre europeiske land, som Italia og Sveits, satt fokus på 
varsling og beredskap, og ikke fraflytting. 
 
For tiden er det tre kjente overvåkingsobjekt i Norge, som har utfordringer med primærområde 
for skred opp imot gjeldende TEK10. Det er Nordnes og Gámanjunni i Kåfjord kommune, samt 
Mannen i Rauma kommune. 
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Figur 1 – faresone Gámanjunni (NVE) 

 
Figur 2 – faresone Mannen (NVE) 

 
  
 
Rådmannen vil også påpeke at det i høringsuttalelsen en logisk mangel ved forslaget i TEK 17 § 
7-4. Unntaksbestemmelsen som gjelder sekundærvirkning (flodbølge) må også gjelde for 
primærområder for skredfare når tilsvarende kumulative vilkår er oppfylt etter § 7-4.  Dette vil 
uansett medføre en streng kontroll av aktuelle tiltak innenfor skredfarlig område som har 
kontinuerlig overvåking og varsling. Rådmann vil til slutt presisere viktigheten av 
unntaksbestemmelsen i TEK 17 § 7-4, også må gjelde for primærområder. Tas ikke også denne 
unntaksbestemmelsen inn i TEK 17, inn vil det få stor betydning i forhold til næringsutvikling, 
bosetting og øvrig samfunnsutvikling i Kåfjord kommune. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/181 -70 

Arkiv: P54 

Saksbehandler:  Stine Pedersen 

Dato:                 03.01.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
7/19 Hovedutvalg miljo, drift og utvikling 22.01.2019 
9/19 Formannskap 04.02.2019 

 

Utredning på anbud med vurdering, anbudspapirer og utlysning - Isbryting 
Kåfjorden (henvisning til F-sak 58/18) 

Henvisning til lovverk: 
Forskrift om bygging av mindre lasteskip - kapittel 1 - fellesbestemmelser §§ 1 og 3 
Anskaffelsesforskriften  
 
 

Vedlegg 
1 Saksframlegg F-sak 58/18 
2 Kontrakt med vedlegg (kunngjøring i Doffin) 

 
 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 22.01.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
 
Saka tas til orientering, og som vedlegg til ny behandling av F-sak 58/18 Krav om erstatning for 
tapt inntekt pga manglende/dårlig isbryting sesongen 2018, behandlet i møte i Kåfjord 
Formannskap 03.12.2018. 
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Rådmannens innstilling 
Saka tas til orientering og som vedlegg til ny behandling av F-sak 58/18 Krav om erstatning for 
tapt inntekt pga manglende/dårlig isbryting sesongen 2018, behandlet i møte i Kåfjord 
Formannskap 03.12.2018. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
F-sak 58/18 - Krav om erstatning for tapt inntekt pga manglende/dårlig isbryting sesongen 2018 
ble behandlet av Kåfjord Formannskap den 03.12.18, med følgende vedtak: 
Saken utsettes, det bes om utredning på anbudet med vurdering, anbudspapirer og utlysning. 
 
Kontrakt om Isbryting Kåfjord - 2015 ble behandlet i Kåfjord formannskap i sak 56/15, den 
28.08.2015; 
Kommunens kontrakt på isbryting med forrige kontraktør gikk ut 31.12.2015, og det ble dermed 
igangsatt ny anbudsrunde. Det kom inn 5 anbud, hvorav ett ble trukket. Grunnet manglede 
dokumentasjon og sikkerhetsstillelse ble også ett anbud avvist. 
Protokoll fra åpning av tilbud for åpen anbudskonkurranse Isbryting i Kåfjord, ble kunngjort på 
Doffin.no (ref.: 2015-704098) 
De 4 anbudene ble åpnet i følgende rekkefølge: 

1. Jim R Wiik, enkelmannsforetak, Olderdalen: 650 000,- eks mva 
2. Sundquist Investment OY Ab, Finland: 3 465 000,- eks mva 
3. North Agency AS, Tromsø: 2 603 000,- eks mva 
4. Ulla Arctic AS, Longyearbyen: 2 327 000,- eks mva 

 
I saksframlegget (F-sak 56/15) opplyses det om at tilbyder 1 ikke tilfredsstiller kravene jfr 
konkurransegrunnlagets punkt 3.4 Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet, inkludert 
punktets siste avsnitt om garantiforpliktelse. Heller ikke kravene i punkt 3.5 Leverandørens 
tekniske og faglige kvalifikasjoner er dekket i tilbudet. Dette tilbudet ble derfor avvist. 
 
Videre heter det at tilbydere 2, 3 og 4 tilfredsstiller kravene i konkurransegrunnlaget, unntatt 
kommunens forbehold i punkt 4.6 Kommunens forbehold. Punktet sier: Kåfjord kommune 
forbeholder seg retten til å forkaste samtlige tilbud eller redusere omfanget av oppgavene 
dersom det viser seg at tilbudet (ene) overstiger kommunens finansiering. Dette gjorde de 
resterende tilbudene. 
 
Med bakgrunn i budsjettrammen var administrasjonen tvunget til å avvente/ avlyse 
konkurransen på grunn av manglende budsjettdekning, og i påvente av politisk behandling og 
vurdering. Det ble gitt to -2- alternativer fra administrasjonen: 

1. Kapittel 650 Isbryting økes til en budsjettramme på 3 000 000,-/ år 
2. Konkurransen avlyses/ tilbudene forkastes. 

 
Vedtak F-sak 56/15: Formannskapet forkaster tilbudene, og beslutter at det skal gjennomføres 
konkurranse uten forutgående kunngjøring i hht. Anskaffelsesforskriften § 14-4 a og b 
 
På bakgrunn av dette ble det ny konkurranse med de samme tilbyderne, i tillegg til 2 inviterte. 
Det kom inn 4 tilbud:  
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 Jim Roar Wiik Tor Edmund Mo Boreal Offshore Ulla Arctic 
Tilbud 650 000,- 1 024 000,- 999 000,- 1 445 000,- 
Beredskap 150 000,- - 300 000,- 300 000,- 
Total 800 000,- 1 024 000,-  1 299 000,- 1 745 000,- 

Evaluering og tildeling av kontrakt ble offentliggjort 09.11.2015 etter ny behandling i Kåfjord 
Formannskap sak 73/15 (i møte den 09.11.2015). Tildelingskriteriet var laveste pris. 
 
I karenstiden (før kontraktsinngåelse) kom det innsigelse fra Boreal Offshore; Boreal Maritim 
AS regner med at Kåfjord kommune har valgt en leverandør som tilfredsstiller DNV 
Standard NO2.21 som gjelder alle båter mellom 8 til 24 meter som brukes i næring. Det er også 
nye krav til besetning og at fartøyet er registret i Skipsregistret. Denne forskriften tredde i kraft 
den 1/1-2015. Dersom dette ikke er fulgt så kan dette anses som en klage. Vi trenger fartøyets 
kallesignal for å kunne følge dette opp. 
 
Innsigelsen ble tilbakevist etter tilbakemelding fra Sjøfartsdirektoratet, og med henvisning til 
Lovdata; Forskrift om bygging av mindre lasteskip - kapittel 1 - fellesbestemmelser §§ 1 og 3: 
 
Siden dette fartøyet er lenger enn 8 meter og skal ta på seg oppdrag er dette regnet som 
næringsvirksomhet og blir da å regne som et lasteskip. I utgangspunktet skal lasteskip under 15 
meter (men lengre enn 8 meter) tilfredsstille FOR-2014-12-19-1853 om bygging og tilsyn av 
mindre lasteskip. Fartøy mellom 8 og 15 meter skal ha fartøysinstruks, jf. § 82. For eksisterende 
fartøy som er kjølstrukket 1. januar 1990 eller senere skal de ha en fartøysinstruks innen 1. 
januar 2017. Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte forskrift ikke gjelder for skip under 15 meter 
som ikke skal slepe og som maksimalt fører 1 000 kg last samt ikke utfører løft hvor krengende 
moments arm ikke overstiger 0,100 meter, jf. § 1 (2). 
Med krengende moments arm menes krengende moment dividert på skipets vektdeplasement 
(MK/depl.). 
 
Oppsummert fra Innkjøpstjenesten i Nord Troms: 
Krav om besetning og registrering i skipsregisteret: 
Det er frivillig om båteier ønsker å registrere båt under 15 m i skipsregisteret. Det er kun evt. 
Låneinstans som kan kreve dette, fordi det kan opprettes pant i båt ved lån. Dette er av null 
interesse for oppdragsgiver. 
 
Krav om besetning: 
Vi forstår at det er nok med 1 mann i fartøyet ved oppdrag isbryting. Kravet er at enhver født 
før 01.01.1980 kan kjøre motorbåt opp til 49 fot eller 15 m lang. Vår forståelse er at hvem som 
helst kan gå rett om bord i en 49 fots båt med flere tusen hestekrefter. Det stilles etter det vi har 
brakt til kunnskap ingen krav til kompetanse, ferdigheter eller erfaring for å kjøre båter inntil 
15 meters lengde. 
 
Vedtak i F-sak 73/15: 

1. Kåfjord Formannskap beslutter at isbrytertjenesten opprettholdes 
2. Det vises til tilbudene og ut i fra laveste pris tildeles Jim Roar Wiik isbryting i Kåfjord 

fra 01.01.2016 
3. Beredskapsgodgjøringen vurderes etter 2 år ut i fra om det er behov etter de værmessige 

forholdene 
4. Kåfjord Formannskap ber administrasjon å innhente andre medfinansiører. 

 
Vedtaket ble enstemmig vedtatt 
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Vurdering 
Utlysning av konkurransen i 2015 ble gjennomført på Doffin (norsk) og TED (internasjonal), og 
i henhold til gjeldende lovverk. Konkurransen ble også avlyst i henhold til regelverk og 
konkurransegrunnlag, da kommunen hadde tatt forbehold om finansiering. 
 
Kontrakten har vært behandlet politisk i Kåfjord Formannskap før inngåelse, og 
tildelingskriteriet på siste konkurransen var satt til laveste pris. På bakgrunn av dette, samt 
vurdering av fartøyet MURA av Sjøfartsdirektoratet. 
Vedlagt kunngjøring og kontrakt. 
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Saksbehandler:  Stine Pedersen 
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Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
 Hovedutvalg miljo, drift og utvikling  
 Formannskap  

 

Krav om erstatning for tapt inntekt pga manglende/dårlig isbryting sesongen 
2018 

Henvisning til lovverk: 
Høyesterett – Rt- 1985-247 
Overskjønn til fastsettelse av erstatninger og tiltak etter reguleringen av Guolasjåkka i Kåfjord 
kommune, i sak 33/1968 B 
Forskrift om arbeids- og hviletid på norske passasjer- og lasteskip mv 
 

Vedlegg 
1 Krav om erstatning 
2 Tilbakemelding fra Norges Kystfiskarlag 
3 Norges meteorologiske institutt 
4 Tilbakemelding fra Fiskeridirektoratet 
5 henvendelse Myrhaug 07092018 
6 Møtereferat evaluering 
7 rapport isbryting 
8 Supplerende synspunkter Norges Kystfiskarlag 
9 Instruks 
10 Møtereferat 29.10.2018 
11 Tilbakemelding møtereferat Myrhaug 

 

Rådmannens innstilling 
1. Krav om at kommunen tilskriver Fiskeridirektoratet og ber om at Myrhaug ikke strykes 

av manntallet etterfølges delvis; Fiskeridirektoratet er tilskrevet, men dersom Myrhaug 
strykes fra manntallet må han selv klage til direktoratet. 

2. Krav om erstatning pålydende 70 000,- avslås med følgende begrunnelse: Isbryting ble 
gjennomført i henhold til kontrakt for perioden januar-april 2018. 
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Saksopplysninger 
I brev av 15.08.2018 krever Jarle Myrhaug at kommunen tilskriver fiskeridirektoratet med 
redegjørelse om den manglende/dårlige isbrytinga og der om at han ikke strykes av manntallet. 
Videre kreves en erstatningssum på minimum 70 000,- 
 
I sitt brev sier Myrhaug videre: 

- at isbrytinga sesongen 2018 både var mangelfull og dårlig utført.  
- avviser administrasjonens opplysninger om at vinteren 2017/2018 har vært spesiell.  

Han opplyser at vinteren temperaturmessig har vært normal, og at det er de siste 
foregående årene som har vært mildere (med liten isdannelse).  

- Det ikke har vært god dialog mellom isbrytertjenesten og han som fisker. 
- Den dårlige håndteringa av isbrytinga fra kommunens side har medført at han ikke klarer 

å opprettholde tilstrekkelig inntekt til å bli stående i manntallet, og han blir dermed 
strøket av merkeregisteret (konsekvens: Han får ikke avskrevet innkjøp av utstyr, 
kjøretøy, motor og andre driftsutgifter etc). 

- Etterlyser møte med kommunen etter sesongen 2017 
 
Myrhaug sine eiendommer er nevnt i Lyngen Herredsretts overskjønn i sak 33/1968 B, og gitt 
erstatning for fisketap; Takstnr B-55 (gnr 18/bnr 11) og B-56/ B-57 (gnr 18/bnr 3) 
 
Administrasjonen har bedt om tilbakemelding fra Norges Kystfiskarlag, Fiskeridirektoratet, 
Norges meteorologiske institutt og Isbrytertjenesten. Saka er også vurdert juridisk, med henblikk 
på erstatningsplikten i forhold til overskjønnet av 1968.  
 
Norges Kystfiskarlag: 
Norges Kystfiskarlag bekrefter opplysningene Myrhaug gir om at det kreves en årlig 
minimumsinntekt fra fiske for å stå registret som yrkesfisker, og for å opprettholde rettighetene 
som yrkesfisker. Dette følger av Forskrift om manntall for fiskarar og fangstmenn. 
Fiskermanntallet er organisert i to blad.  Yrkesfiskere som har fiske som binæring registreres på 
blad A, og yrkesfiskere som har fiske som hovednæring registreres på blad B.  For å være 
registrert på blad A, slik Myrhaug fram til nå har vært, er det krav om en årlig bruttoinntekt fra 
fiske på 50 000 kroner. Personer som ikke oppfyller dette vilkåret vil bli strøket fra 
fiskermantallet.  De kvotebegrensningene man har som fritidsfisker vil gi en betydelige lavere 
inntekt, enn den inntekten man potensielt har som yrkesfisker på blad A i fiskermantallet. Hele 
tilbakemeldingen ligger vedlagt saka. 
 
Fiskeridirektoratet: 
Rullering av fiskerimantallet baserer seg på inntektstall fra året før, dvs når Fiskeridirektoratet 
rullerer manntallet i høst, blir tall for 2017 lagt til grunn. Videre gis det klageadgang i hht 
forvaltningsloven, og Myrhaug får anledning til å klage dersom han blir tatt ut av manntallet i 
2019. Hele brevet ligger vedlagt saka 
 
Norges meteorologiske institutt: 
Kilde: http://eklima.met.no 
 

217

http://eklima.met.no/


NVE har satt opp en værstasjon i Birtavarre, men her finnes kun observasjoner etter 4/4-2018.  
I Kåfjord er det to andre stasjoner med tidsserier som dekker den vinteren 2017/2018.  Dette er 
Nordnesfjellet og Gamanjunni. Disse stasjonene ligger i fjellet, og temperaturene og vind vil 
nok ikke være representative for fjorden.  DNMI foreslår derfor at kommunen ser på målinger 
fra Skibotn. Denne stasjonen kan gi et godt estimat for Kåfjorden.  
 
Når det gjelder vind vil denne i området være mye styrt av terrenget. Vind inn Lyngsfjorden vil 
lett bli styrt også inn Kåfjorden, og dermed få en annen retning og styrke.  Vindstyrke og retning 
er det dermed ikke rett fram og hente ut fra målinger i andre fjorder. Hele tilbakemeldingen 
ligger vedlagt. 
 
For registreringer av istykkelse, henvises det til www.varsom.no 
Administrasjonen finner ikke registrering av istykkelse på varsom.no for Kåfjorden for 
perioden, utover det som er registrert av isbrytertjenesten. 
Ved å hente ut værdata fra eklima for perioden 2008-2018, finner vi at været i perioden 
november 2017- april 2018 temperaturmessig er innenfor normalen.  
 
År Temperatur (januar- april) 
2015 Generelt mildt, lavest -16,8°C  den 20/1 
2016 Fra 2/1: kuldeperiode, laveste temp. -18,9°C den 20/1 
2017 Skiftende temp. Laveste temp -11,8°C den 15/1, kuldeperiode fra 10/11 
2018 Stabilt kaldt. Laveste temp -16,6°C den 23/1 

Data innhentet daglig kl. 12 hele måneden. Værstasjon: Skibotn. Det er innhentet værdata fra 
oktober 2008, men kun gjennomsnitt de siste 4 år er tatt med. 
 
Det var stabil kulde fra 10. november 2017, kun enkeltdager med temperaturer over 0, frem til 
16. mars 2018. Vinteren bar preg av lite nedbør, noe administrasjonen erfarte med dyp tele 
(uoffisiell måling inntil 3,5 m), frosne vann- og avløpsledninger, private vannverk frøs til, 
issvelling m.m. Nedbøren kom i slutten av mars 2018. Vindforholdene var rolige, og lite 
fralandsvind. Dette bekreftes av Isbrytertjenesten: 
 
Rapport fra isbrytertjenesten:  
Vinteren vært veldig kald med lite nedbør og ingen mildværsdager før i slutten av vinteren. 
Dette har ført til ekstremt mye is i Kåfjorden. Rapporten ligger vedlagt saka. 
 
I følge Isbrytertjenesten har det vært samtaler mellom fiskerne og isbryteren, kommunen har 
derfor gått ut i fra at dette gjaldt alle. At Myrhaug ikke er blitt kontaktet i denne saken er 
beklagelig, og noe både isbrytertjenesten og kommunen må ta til etterretning. 
 
Kontrakten:  
Isbrytinga utføres etter samme instruks som ble vedtatt i k.sak 66/93, møte den 01.11.1993. 
Etter anbudsrunde ble firma Jim Roar Wiik tildelt kontrakten i 2015. Årlig budsjett for 
isbrytinga er 986 442,-. 
Det er ved flere anledninger hevdet at fartøyet ikke tilfredsstiller kravene til isbryting. Dette 
avvises av administrasjonen, med henvisning til vedtatte instruks (vedlagt) 
 
Når det kommer til bryting av is etter endt isbryterperiode, er det ikke kontraktsfestet at fjorden 
skal være isfri til 1. mai. Dette avhenger helt av isforholdene i fjorden. Denne vinteren har isen 
på fjorden vært tykkere enn kravet gitt i instruksen (20 cm) og dermed utenfor kontrakt. Fartøyet 
er imidlertid sertifisert til å bryte is opp til 35 cm (oppgitt i tilbud). 
Det er videre heller ikke kontraktsfestet at fartøyet skal ha døgnkontinuerlig drift, men skal være 
disponibel på kort varsel og til enhver tid på døgnet.  
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I henhold til Forskrift om arbeids- og hviletid på norske passasjer- og lasteskip mv må 
isbryteren følge arbeidstidsbestemmelser. Om værforhold gir grunnlag for erstatningsplikt er 
heller ikke nevnt i kontrakten eller overskjønnet. 
 
Etter intern drøfting i administrasjonen, ble det besluttet at fiskere ikke skulle inviteres til 
evalueringsmøtet våren 2018, da kontraktspartene er Kåfjord kommune og firma Jim Roar Wiik. 
Det ble samtidig besluttet at dersom det kom ønske fra fiskerne kunne et særskilt møte 
gjennomføres. Da Kåfjord fiskarlag ble oppløst denne våren, ble det ikke gjennomført møte med 
hverken dem eller Kystfiskarlaget. Etter ønske fra Kystfiskarlaget v/ Myrhaug, ble det avholdt 
møte den 29.10.2018 (vedlagt referat). 
 
Juridisk: 
Høyesterettsdom Rt 1985-247 og overskjønn i sak 33/1968 B er vurdert av jurist ved flere 
anledninger, bl.a sommeren 2016 i forbindelse med innkommet krav om erstatning fra fiskere.  
 
Saka ble sendt til ny vurdering til advokatfirmaet Lund og co, som igjen slår fast at kommunen 
har plikt til isbryting. Et annet viktig tema er hvem som kan påberope seg avtalen i dag, jf 
Høyesterettsdommen fra 1985. 
I overskjønnet, kap C Fjordfiskernes krav (s. 57), trekkes grensen for rett til erstatning for 
fiskere som bor innenfor en tenkt linje fra Manndalsklubben til Steinnes. Utlisting fra 
Fiskerimanntallet av 01.11.2018, viser at det står 11 stk på blad A. Av disse er tre fiskere med 
tilhørighet til Indre Kåfjord. Herav er det kun Jarle Myrhaug som driver fiske som binæring i 
henhold til overskjønnet. 
 
 

Vurdering 
Vær-  og isforhold som vintersesongen 2018, er forhold kommunen ikke kan rå over. 
Kommunen vurderer at isbrytinga som er gjennomført vinteren 2017/2018 er i henhold til 
kontrakten og de budsjettrammer som er gitt. I rammen er det ikke satt av midler til å dekke 
eventuelle erstatningskrav. 
Det er videre utenfor Kåfjord kommunes ansvar å få Myrhaug tilbake til manntallet. Dette er 
forhold Myrhaug selv må følge opp i henhold til direktoratet. 
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1        OPPDRAGET 
 

1.1   Oppdragsgiver 

Kåfjord kommune, har avtale med Troms Kraft om å forestå isbryting på Kåfjord. Kommunen blir heretter benevnt 
også som Oppdragsgiver. 
 

1.2   Anskaffelsens omfang og varighet 
 
Oppdraget starter opp 15.10.2015.  
 
Isbryteren skal være disponibel for oppdrag i fjorden i tidsrommet 15. oktober - 30. april. Isbryterperioden settes til 
perioden 1.januar til 15.april. Beredskapsperioden settes til tidsrommet 15.oktober til 31. desember og 16. april til 
30. april. Isbrytingen i beredskapsperioden utføres når behovet er til stede og etter avtale med Drift og 
Utviklingsavdelingen (DoU). 
 
Om våren, når isen på indre del av fjorden blir usikker, skal isen brytes helt inn til fjordbotn. Dette foretas etter 
anmodning fra DoU. Isbrytingen skal utføres før arbeidstiden for fiskerne begynner og mens fisket pågår utover 
dagen. Isbrytingen må utføres på en slik måte at det ikke er til hinder for utøvelse av fiske i fjorden. 
 
Fartøyet som får i oppdrag å drive isbryting kan ikke delta I aktivt fiske I perioden 1.januar til og med 15. april. 
Unntak når det ikke er is å bryte. 
 
Isbrytingen oppnår størst effekt ved en kombinasjon av bryting og bølging. Isbryteren må uten vansker kunne bryte 
is av ca. 20 cm tykkelse og dessuten kunne lage store hekkbølger. Oppkutting av is som er under dannelse er den 
mest effektive forholdsregel mot omfattende islegging. Isbryting og bølging må skje når strøm og/eller vind kan føre 
den oppkuttede isen ut av fjorden til åpent farvann. Under oppkuttingen bør isflakene kuttes så små som mulig. 
Store, tykke isflak kan gjøre skade på andre fartøyer, kaier o.a. Bryting og bølging må skje så nær land som det er 
mulig og nødvendig for at det skal danne seg minst mulig is brem i strandsonen. 
 
Så sant vind- og strømforhold ligger til rette for det, prioriteres isbrytingen i ytre del av Kåfjorden, slik at det skapes 
fri passasje ut mot Lyngenfjorden for is som siden brytes løs lenger inne i Kåfjorden. Isbrytingen skal m.a.o. primært 
foretas fra ytre mot indre del av Kåfjorden. Indre grense for pålagt isbryting går langs en linje fra Håkjerringberget til 
Oksneset. Isbryterareal er ca 12 km2. Flytting av grense utover fjorden kan bli vedtatt Formannskapet. Eventuell ny 
grense vil bli fra Sogetsneset til parkeringsplass Båen. Ansvaret for oppfølgingen av vedtatte retningslinjer for 
isbrytingen i Kåfjorden tillegges DoU. 
 
Fiskerinemda i kommunen velger en fisker som skal være kontaktleddet mellom fiskerne/brukerne av fjorden og 
DoU. 
 
Se ytterligere beskrivelse i kravspesifikasjonen vedlegg 3. 
 

Formålet med denne anbudskonkurranse er å anskaffe fartøy og rederi for å gjennomføre oppdraget som består i å 
gjennomføre isbryting av Kåfjorden. I tillegg til å oppfylle alle de betingelser som er regulert i avtalen, forplikter 
partene seg til å samarbeide for at tjenesten skal bli så effektiv som mulig. 
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1.3   Avtaleperiode 

Avtalen er kontrakt på isbryting ihht vedtatt instruks. Avtaleperioden er 5 år med opsjon for oppdragsgiver til 
forlengelse ytterligere 5 år. Normal kontraktstid på 4 år fravikes fordi oppdraget krever betydelig investering. 

 

1.4   Viktige datoer 

Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen: 
 

Aktivitet Tidspunkt 

Kunngjøring i DOFFIN/TED 31. januar 2015 
Anbudskonferanse oppmøte rådhuset i Olderdalen 11. februar 2015 kl 1100 
Frist for å levere tilbud 17.3.2015 kl 1500 
Tilbudsåpning 18.3.2015 
Tilbudets vedståelsesfrist 6 måneder 
Evaluering ferdig 28.4.2015 
Meddelelse om valg av leverandør 28.4.2015 

Karenstid 10 dager etter meddelelse om valg av leverandør. Kontraktsinngåelse tidligst 10 
dager etter tildelingsbrev sendt på epost. Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter 
åpning av tilbudene er veiledende. 

 

1.5 Leverandørens kontaktperson 

Den person hos leverandør som laster ned konkurransedokumentene fra kunngjøringsdatabasen blir av 
oppdragsgiver betraktet som leverandørens kontaktperson i kunngjøringsfasen. Smhl for øvrig pkt 1.7 og 1.8. 

 

1.6 Tilbudsbefaring/Tilbudskonferanse 

Det vil bli holdt tilbuds-/anbudskonferanse. 

 

1.7 Tilleggsopplysninger – oppdragsgivers leveringssted og kontaktpersoner  
Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan det skriftlig bes om 

tilleggsopplysninger hos: 
 

Oppdragsgivers kontaktpersoner: 

Kåfjord kommune 
Stine Pedersen, telefon 77719000 
Stine.pedersen@kafjord.kommune.no 

Ansvarlig for anskaffelsesprosessen 
Innkjøpssjef Ole Rødum, telefon 905 19 044 
Ole.rodum@storfjord.kommune.no 

 

Hvis forespørsel om tilleggsinformasjon i tilknytning til konkurransegrunnlaget er framsatt i tilstrekkelig tid før 
tilbudsfristens utløp, vil oppdragsgiver registrere svar på kunngjøringsbasen senest 6 dager før tilbudsfristens utløp. 

Tilbud merkes: ”Isbryting Kåfjorden 2015”.  
Leveringsadresse tilbud: Kåfjord kommune, Drift og Utvikling, Postboks 74, 9148 Olderdalen. Ved personlig 
innlevering leveres tilbudet til Servicekontoret, Rådhuset, Øverveien 2, 9016 Olderdalen. 
 

1.8 Rettelser, suppleringer eller endring av konkurransegrunnlaget 

Innen tilbudsfristens utløp har oppdragsgiveren rett til å foreta rettelser, suppleringer og endringer av 
konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter. Rettelser, suppleringer eller endringer blir lagt tilgjengelig 
for alle interessenter på kunngjøringsdatabasen (DOFFIN). Dersom rettelsene, suppleringene eller endringene som 
nevnt i første ledd kommer så sent at det er vanskelig for leverandøren å ta hensyn til det i tilbudet, skal det 
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fastsettes en forholdsmessig forlengelse av tilbudsfristen. 

 

1.9 Underleverandører 

Dersom tilbudet inkluderer leveranser fra andre leverandører skal tilbyder stå ansvarlig for disse når det gjelder 
oppfylling av kontrakten. Tilbyder har plikt til å dokumentere overfor oppdragsgiver at han har rådighet over "de 
nødvendige ressurser" hos sine underleverandører, og må i tilknytning til dette levere en egen forpliktelseserklæring 
eller liknende. 

 

1.10 Avtalealternativ 

Ingen alternative tilbud er tillatt. 

 

1.11 Kontraktsbestemmelser 

Avtaleforholdet reguleres av i rekkefølge (1) konkurransegrunnlaget med vedlegg, (2) eventuelle 
tilleggsopplysninger i utlysningsfasen og avklaringer til disse, samt (3) leverandørs tilbud. Alminnelige 
kontraktsbestemmelser gjelder.  

 

1.12 Praktisering 

Innkjøpstjenesten i Nord-Troms v/innkjøpssjef Ole Rødum har en koordinerende rolle i forhold til gjennomføringen 
av selve konkurransen. Når leverandør er valgt, og kontrakt inngått, vil avrop på rammeavtalen foregå ved at 
representanter for oppdragsgivers virksomheter foretar bestilling i henhold til kontrakt.  

 

Når leverandør er valgt og kontrakt inngått vil avtalen ivaretas av: 
Kåfjord kommune v/Stine Pedersen 
Øverveien 2 
9146 Olderdalen 

 

Ved eventuelle tvister, konflikter eller mislighold av avtalen kontaktes: 

Innkjøpstjenesten for Nord-Troms kommunene 
Rådhuset Hatteng 
9046 Oteren 
e-post: ole.rodum@storfjord.kommune.no 

 

 

2 ALMINNELIGE REGLER FOR GJENNOMFØRINGEN AV 

KONKURRANSEN 
 

 

2.1 Regler for konkurransen 
Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser 16. juli 1999 nr. 69 (LOA) og Forskrift om offentlig 
anskaffelser 7. april 2006 nr. 402 (FOA), senest endret 25. juni 2012. For denne anskaffelsen gjelder forskriftens del I 
og III. 
 

2.2 Anskaffelsesprosedyre 

Prosedyren er åpen anbudskonkurranse. Konkurranseformen gir ikke anledning til å forhandle på punkter i 
konkurransegrunnlaget eller kontraktsvilkårene. Det vil bli avholdt anbudskonferanse. 
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2.3 Opplysningsplikt 

Oppdragsgiveren skal gi skriftlig melding med en kort begrunnelse dersom; 

• forespørselen om å få delta i konkurransen eller tilbudet avvises, 

• oppdragsgiveren beslutter å forkaste samtlige tilbud eller avlyse konkurransen. 

 
Leverandøren kan skriftlig anmode om en nærmere begrunnelse for; 

• hvorfor hans forespørsel om å delta er forkastet, 

• hvorfor tilbudet er avvist eller 

• hvorfor hans tilbud ikke ble valgt. 

 
Oppdragsgiveren plikter å svare på denne henvendelsen senest 15 dager etter at anmodningen er mottatt. 
 

 

2.4 Offentlighet 

I henhold til ny offentlighetslov som gjelder fra 01.01.2009 vil anbudsprotokollen og innkommende tilbud være 
skjermet for offentlig innsyn frem til leverandøren er valgt. Deretter er disse tilbudsdokumentene offentlig 
tilgjengelige. Det skal imidlertid gjøres unntak fra offentlig innsyn for opplysninger som er underlagt en lovbestemt 
eller lovhjemlet taushetsplikt. Det gjelder dokumentene i denne anbudskonkurranse. 

 
Typiske taushetsbelagte opplysninger er ens personlige forhold (men vanligvis ikke fødested, fødselsdato, 
personnummer, statsborgerskap, sivilstand, yrke, bopel), og konkurransesensitive drifts- eller forretningsforhold (f. 
eks. produksjonsmetoder, produkter under utvikling, kundelister, strategier, analyser, prognoser, men vanligvis ikke 
priser). 

 
2.5 Taushetsplikt 

Oppdragsgiver og oppdragsgivers ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om 
tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig 
betydning å hemmeligholde, av hensyn til den opplysningen angår. 

 
Oppdragsgiver plikter å spørre tilbyderen om det er noen opplysninger som tilbyderen anser som taushetsbelagte. I 
så fall skal dette tilkjennegis på egnet måte i tilbudet ved at en også leverer en sladdet utgave av tilbudet der 
forretningshemmeligheter sladdes. Den sladdede utgaven kan leveres på elektronisk media. Tilbyderne skal levere: 

 
•   2 stk papirutgaver av tilbudet 
•   1 stk elektronisk utgave av tilbudet på USB-minnepenn eller CD/DVD 
•   1 stk elektronisk utgave av tilbudet med sladdede forretningshemmeligheter på USB-minnepenn eller CD/DVD 

 
Ved begjæring om innsyn, skal oppdragsgiver likevel uavhengig av dette vurdere hvorvidt opplysningene er av en slik 
art at oppdragsgiver plikter å unnta dem fra offentlighet. Dersom tilbyder ikke anser noen opplysninger i tilbudet 
som taushetsbelagt, bes dette bekreftet på tilbudsforsiden (vårt vedlegg 1). 
 

 

2.6   Forbud mot at oppdragsgiverens ansatte deltar i konkurransen 

En ansatt hos oppdragsgiveren kan ikke delta i konkurranse eller inngå kontrakt med den administrasjonen hvor 
vedkommende gjør tjeneste. Det samme gjelder firma som helt eller i overveiende grad eies av en eller flere av 
oppdragsgiverens ansatte. 
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2.7 Habilitet 

Ved behandling av saker som omfattes av denne forskrift, gjelder reglene om habilitet i lov av 10. februar 1967 nr. 
00 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 6 til § 10, lov av 25. september 1992 om 
kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 40 nr. 3. 
 

 

3 KRAV TIL LEVERANDØREN 

3.1 Generelt om kvalifikasjonskrav 

Kravene skal sikre at leverandøren er i stand til å kunne oppfylle forpliktelsene i kontrakten. Oppdragsgiveren skal ta 
hensyn til leverandørens berettigede interesser når det gjelder beskyttelse av tekniske og forretningsmessige 
hemmeligheter vedrørende deres foretak (smhl pkt. 2.4 og 2.5 ovenfor). 

 
Der leverandøren har gyldige grunner til ikke å kunne fremlegge den dokumentasjon som oppdragsgiveren har bedt 
om, kan han godtgjøre sin økonomiske og finansielle stilling med ethvert annet dokument som oppdragsgiveren kan 
akseptere. Dersom leverandøren har slik gyldig grunn, skal leverandøren ta skriftlig kontakt med oppdragsgiveren 
(jf. pkt. 1.7 ”Tilleggsopplysninger – oppdragsgivers kontaktperson”) for å få klarlagt hvilken annen dokumentasjon 
som kan aksepteres. 
 
NB! Samtlige av kvalifikasjonskravene skal oppfylles og dokumenteres. 

 

3.2 Obligatoriske og ufravikelige krav 
 

 

Oppdragsgiveren krever at det leveres: For 

norske leverandører: 
• Skatteattest for betalt merverdiavgift 
• Skatteattest for betalt skatt 

 
Norske leverandører skal framlegge 
skatteattester for merverdiavgift fra 
skattefogden (fylkesskattekontoret) og 
skatteattest for skatt utstedt av kemner/ 
kommunekasserer (Skjema RF-1244) i 
kommunen der leverandøren har sitt 
hovedkontor. 

 
For utenlandske leverandører: 
•  Bevis for å ha oppfylt sine forpliktelser vedrørende 
innbetaling av trygdeavgifter, skatter og avgifter i samsvar med 
lovbestemmelser i den stat hvor leverandøren er etablert, eller 
i Norge. 

 
Det anses tilstrekkelig med attest utstedt av vedkommende 
myndighet i leverandørens hjemstat. Når leverandørens 
hjemstat ikke utsteder slike dokumenter eller attester, kan de 
erstattes av en erklæring avgitt under ed eller forsikring av den 
aktuelle personen overfor en retts- eller 
forvaltningsmyndighet, en notarius publicus eller en annen 
kompetent myndighet i hjemstat. 
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For både norske og utenlandske leverandører: 
• Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS-egenerklæring), jf. vedlegg 6. 

 
Attestene skal foreligge innen tilbudsfristens utløp, og de skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra 
tilbudsfristens utløp. 
 

3.3 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling 
 

 
Oppdragsgiverens kvalifikasjonskrav 
• Det kreves at leverandøren har et lovlig etablert foretak 

 
Dokumentasjon – bevis for at de stilte krav er oppfylt. Følgende dokumentasjon skal foreligge i tilbudet: 
a)   Firmaattest, eller 
b)   Attester for registrering i faglige registre bestemt ved lovgivning i det land tilbyderen er etablert 
 

 
 
 
 

3.4 Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet 
 

 
Oppdragsgiverens kvalifikasjonskrav 
Det kreves minimum tilfredsstillende soliditet for et gjennomsnitt av de to siste avlagte regnskap jf. 

dokumentasjonskrav nedenfor. Oppdragsgiver legger til grunn Proff TM Forvalt (www.forvalt.no) sine måltall og 
rangering for egenkapitalprosenten, følgende formel: 
 
 

Egenkapitalprosent. Sum Egenkapital *100% 
Sum Gjeld og Egenkapital 

 
Rangering: 

Ikke tilfredsstillende Svak Tilfredsstillende God Meget god 
 

< 3 % 
 

3 – 9,9 % 
 

10 – 17,9 % 
 

18 – 40 % 
 

> 40,00 % 

 
Det kreves minimum tilfredsstillende likviditetsgrad for et gjennomsnitt av to siste avlagte regnskap. Oppdragsgiver 

legger til grunn Proff TM Forvalt (www.forvalt.no) sine måltall og rangering for egenkapitalprosenten, følgende 
formel: 

Likviditetsgrad 1: Sum kortsiktig gjeld 

Som omløpsmidler 

 

Rangering: 
Ikke tilfredsstillende Svak Tilfredsstillende God Meget god 

< 0,5 0,5 – 0,9 1 – 1,49 1,5 – 2 % > 2 

 
Disse vilkårene er å betrakte som kumulative, det vil si at begge krav må oppfylles. Dersom ikke medfører dette 
diskvalifisering. 
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Dokumentasjon – bevis for at de stilte krav er oppfylt og som skal foreligge i tilbudet.  

 
a)  For firma som er innmeldingspliktige i Brønnøysundregisteret skal det ikke fremlegges årsregnskap. 

Oppdragsgiver vil innhente opplysninger om leverandørens økonomiske og finansielle stilling gjennom Proff 
(www.proff.no). NB! Leverandøren plikter å påse at denne informasjon er tilgjengelig på nettstedet. Dersom dette 
ikke er tilfelle, skal tilbudet vedlegges foretakets 2 siste årsregnskap med årsberetning. 

 
a)  For utenlandske leverandører og firma som ikke er innmeldingspliktige  skal det i tilbudet leveres foretakets siste 

2 årsregnskap med årsberetning. I tillegg skal det vedlegges eget dokument som viser de etterspurte 
nøkkeltallene med henvisning til hvor de er hentet fra i regnskapet. Dette dokumentet skal være revisorgodkjent, 
eller godkjent av annen offentlig myndighet. 

 
Dersom det likevel finnes opplysninger av nyere dato, som har relevans til foretakets regnskapstall, og som ikke 
fremgår av offentlige registre, forplikter leverandøren å informere om og dokumentere også dette. For eksempel for 
det tilfelle at tidligere års regnskap er misvisende, og ikke representativt, i forhold til leverandørens soliditet, 
likviditet og økonomiske gjennomføringsevne på tidspunkt for tilbudsfrist og for avtaleperiode. 

Firma som ikke selv oppfyller kravene kan vedlegge garanti fra for eksempel morsselskap eller datterselskaper. NB!  
Eventuell garantiforpliktelse må foreligge i tilbudet og kan ikke ettersendes. 

 

3.5 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner 
 

 
Oppdragsgiverens kvalifikasjonskrav 

• Det kreves relevant erfaring fra tilsvarende oppdrag. 
• Det kreves meget god gjennomføringsevne for oppdraget. 
• Det kreves at bedriften har en god og bevisst miljøpolitikk og miljøprofil 

 
Dokumentasjon – bevis for at de stilte krav er oppfylt. Følgende dokumentasjon skal foreligge i tilbudet: 

 
a)   En liste/oppstilling over de viktigste leveranser eller utførte tjenester de siste tre år, herunder opplysninger om 

verdi, tidspunkt, navnet på den offentlige eller private mottaker. 
b)   En oversikt og beskrivelse av kvaliteter til personell leverandøren disponerer til oppfyllelse av kontrakten, inkl. 

underleverandører som leverandør eventuelt benytter seg av.  
c)    Redegjørelse vedrørende foretakets kvalitetssikringssystem/kvalitetsstyringssystem. 
d)   Dokumentasjon i form av fremleggelse av attester utstedt av uavhengige organer som dokumenterer 

leverandørens overholdelse av miljøledelsesstandarder for miljøstyring og miljørevisjon. Det godtas også annen 
dokumentasjon av tilsvarende miljøledelsestiltak fra leverandøren. 

 

 

3.6 Eventuell tilleggsfrist 

Dersom en eller flere leverandører ikke har levert skatteattester innen tilbudsfristens utløp, kan oppdragsgiveren 
fastsette en kort tilleggsfrist for ettersendelse. Det samme gjelder dersom leverandøren har sendt inn skatteattester 
som er eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. Leverandøren har ikke krav på at oppdragsgiveren 
benytter seg av denne retten. Tilleggsfristen gjelder for alle deltagerne i konkurransen og oppdragsgiveren skal ikke 
begynne å vurdere de innkomne tilbud før tilleggsfristen er utløpt. 
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4 KRAV TIL TILBUDET 
 

4.1 Tilbudets utforming og levering 

1. Tilbudet skal være skriftlig og inneholde et tilbudsbrev som skal være skrevet på norsk i tillegg skal tilbudsbrevet 
være datert, undertegnet og stemplet med firmaets navn. 

2. Tilbudet skal være merket: ” Isbryting Kåfjorden 2015” 
3. Tilbudet skal ikke limes, stiftes, innbindes på en måte som vanskeliggjør kopiering. 
4. Tilbudet skal oversendes i lukket forsendelse. Forsendelsen skal være merket med konkurransens navn. 

Forsendelsen bør også merkes tydelig ”Må ikke åpnes før tilbudsåpning”. 
5. Leverandørens navn må fremgå av forsendelsen slik at oppdragsgiver kan identifiseres leverandøren uten å åpne 

forsendelsen. 
6. Tilbudet skal leveres på norsk 
7. Tilbudet kan leveres direkte til leveringsadressen eller sendes med post, jf. pkt. 1.7  Innleveringssted. 
8. Tilbudet skal leveres jfr. pkt 2.5 satt inn med skilleark slik som beskrevet i pkt. 4.9. I tillegg skal komplett tilbud 

leveres i 1 elektronisk format på USB-penn eller CD-ROM (vedlagt skriftlig versjon). Tilbyder må selv påse at det 
er samsvar mellom skriftlig leverte tilbud og den elektroniske versjonen. Dersom det her ikke er samsvar, vil for 
alle tilfelle skriftlig tilbud ha forrang som gjeldende tilbud. 

9. Tilbudet kan ikke leveres pr. e-post eller lignende elektronisk middel. 

 
NB! Tilbudsforsendelse som ikke er merket og overlevert i henhold til pkt. 4.1 pkt. 4 over vil bli avvist. 
 

4.2 Tilbudsfrist 

NB! Tilbudet skal være oppdragsgiveren i hende på innleveringsstedet, jf. pkt. 1.4, før utløpet av tilbudsfristen. For 
sent innkomne tilbud vil bli avvist. 
 

4.5 Tilbudsbrev, evaluering og tildeling 

Følgende prisskjema benyttes: 

Prisskjema Isbryting

Isbryting
Beredskapsgodtgjørelse 

15.10-31.12, 16.4-30.4

Isbryting/time 

beredskapsperiode

Fastpris isbryting,-

1.1.-15.4

Sum beredskaps- og 

fastprisgodtgjørelse 

pr sesong

Ihht instruks

Indeksregulering hvert år ihht TØI-indeks første gang 1.1.2016  
For at tilbud fra de ulike leverandørene skal bli sammenlignbart skal prisskjema over benyttes. Evaluering ihht 
laveste pris. Prisskjema skal fylles ut slik de fremstår og i det format som er forhåndsdefinert av oppdragsgiver. 

 
a)  Tilbudsbrev skal være datert, underskrevet og stemplet med firmaets navn.  
b)  Prisskjema innleveres i utfylt stand sammen med tilbudet.  
c)  Dersom det foreligger motstrid mellom opplysningene i prisskjemaet og i tilbudsbrevet, har opplysningene i 

tilbudsbrevet forrang. 

 
Oppdragsgiver presiserer viktigheten av korrekt utfylling av prisskjema, for å unngå at tilbudet blir betraktet som 
ufullstendig og avvist på grunn av mangler mv. 
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4.6 Forbehold 

Leverandør: 
Det er kun anledning til å ta mindre vesentlige forbehold. Tilbud som inneholder forbehold utover dette vil bli avvist. 
Alle eventuelle forbehold skal tydelig framgå i tilbudsbrevet. Det skal tydelig beskrives hvilke konsekvenser 
forbehold får. Økonomiske konsekvenser skal prissettes. Forbehold skal være presise og entydige slik at 
oppdragsgiveren kan vurdere disse uten kontakt med leverandøren. 

 
NB! Forbehold hvor økonomiske konsekvenser ikke er prissatt vil bli avvist. Forbehold som av andre grunner 

medfører tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til andre tilbud vil bli avvist. 

 
Kommunens forbehold: 

Kåfjord kommune forbeholder seg retten til å anta hvilket som helst av de innkomne tilbud eller forkaste samtlige. 

Kåfjord kommune forbeholder også seg retten til å forkaste samtlige tilbud eller å redusere omfanget av oppgavene 
dersom det viser seg at tilbudet overstiger kommunens finansiering. Ved å innlevere tilbud har tilbyderen akseptert 
kommunens forbehold og fraskriver seg all rett til å kreve økonomisk kompensasjon i forbindelse med tilbudet, også 
dersom alle tilbud blir forkastet. 

 
Tilbudsåpningen vil være lukket og vil bli foretatt på driftsetaten innen 2 arbeidsdager etter at tilbudsfristen er 
utløpt. Tilbudsåpningen er ikke offentlig. 
 

4.7 Alternative tilbud 

Alternative tilbud vil ikke bli vurdert. 

 

4.8 Endre og tilbakekalle tilbud 

Et tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utløp. Tilbakekalling skal skje skriftlig. Endring av tilbudet 
er å betrakte som et nytt tilbud og skal utformes i samsvar med punkt 4.1. 

 

4.9 Komplett tilbud skal bestå av 

Komplett tilbud skal bestå av og være strukturert på følgende måte: 

 
     Tilbudsbrev underskrevet av person med fullmakt. Eventuelle forbehold skal tydelig 

fremkomme i tilbudsbrevet og må være utarbeidet i samsvar med pkt. 4.6. 
Økonomiske konsekvenser må prissettes. Vedlegg legges fremst i skilleark 1. 

Skilleark 1 

   Dokumentasjonskrav på kvalifikasjoner, jf. punktene: 
3.2 Obligatoriske krav til leverandør 
3.3 Leverandørs organisatoriske og juridiske stilling 
3.4 Leverandørs økonomiske og finansielle kapasitet (Ikke regnskap jfr beskrivelse) 
3.5 Leverandørs tekniske og faglige kvalifikasjoner 

Skilleark 2 

    Beskrivelser, dokumentasjoner osv. vedrørende tjenesten - slik det fremgår i instruksen 
i vedlegg 3 

Skilleark 3 

    Utfylte skjema i Vedlegg 4- Prisskjema Skilleark 1 

Annet Skilleark 4 
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5 OPPDRAGSGIVERENS BEHANDLING AV TILBUDENE 
 

5.1 Registrering av tilbud 

Tilbudene skal påføres tidspunkt for mottakelse etter hvert som de kommer inn. På anmodning skal 
oppdragsgiveren skriftlig bekrefte når et tilbud er mottatt. 

 

5.2 Tilbudsåpning 

Tilbudsåpning jfr pkt 1.4 Viktige datoer. Åpning skal foretas av minst to representanter for oppdragsgiveren. 
Tilbydere har ikke rett til å være tilstede ved åpningen. Kopi av åpningsprotokoll vil ikke bli oversendt tilbyderne 
etter åpning. 

 

5.3 Avvising av leverandører 

Oppdragsgiveren har plikt til å avvise leverandører som ikke har sendt inn skatteattester og HMS – erklæring innen 
de angitte fristene, og de leverandørene som ikke oppfyller de fastsatte og kunngjorte kvalifikasjonskravene. 
Oppdragsgiveren kan avvise leverandører som ikke har sendt inn øvrig etterspurt dokumentasjon. Oppdragsgiveren 
kan i tillegg avvise leverandører av andre årsaker, jf. FOA § 20-12 (2). 
 

5.4 Avvising av tilbud 
 

5.4.1 Obligatoriske avvisingsgrunner 

Oppdragsgiveren plikter å avvise tilbudet når det: 
a)  ikke er levert innen fastsatte frister 
b)  ikke er levert i samsvar med pkt 4.1 nr. 1 og 4 
c)  inneholder avvik fra konkurransegrunnlaget som er i strid med FOA § 20-13.  
d)  på grunn av forbehold eller feil, uklarheter, ufullstendigheter eller lignende kan medføre tvil om hvordan tilbudet 

skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene 
 

5.4.2   Valgfrie avvisingsgrunner 

Oppdragsgiveren kan avvise tilbudet når det: 
a)   ikke inneholder alle de opplysninger, oppgaver, prøver mv. som er forlangt  
b)   ikke oppgir prisen slik som forutsatt i konkurransegrunnlaget 
c)    virker unormalt lavt i forhold til produktet som tilbys 
d)   ikke er undertegnet 
 

5.5 Avklaring 

Det er ikke tillatt å endre tilbudene eller forsøke å endre tilbudene gjennom forhandlinger. Det er adgang til 
følgende avklaringer av tilbudene: 
a) klarlegge uklarheter, såfremt uklarhetene ikke er av en slik art at tilbudet skulle vært avvist 
b) når det gjelder løsninger, arbeidsmetoder eller materialer som leverandøren selv foreslår, kan oppdragsgiveren 

be leverandøren foreta utdypninger og klargjøringer av hvordan kravene i konkurransegrunnlaget vil bli ivaretatt 
c) dersom det av tekniske eller funksjonelle grunner er nødvendig, kan det gjøres mindre justeringer i de løsninger 

leverandøren har satt fram 
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5.6 Retting av åpenbare feil 

Dersom oppdragsgiveren blir oppmerksom på åpenbare feil i tilbudet, skal disse rettes dersom det ikke er tvil om 
hvordan feilen skal rettes. 
 

 

5.7 Avviste og forkastede tilbud 

Avviste og forkastede tilbud vil ikke bli returnert. Heller ikke tilbud som ikke blir tildelt oppdraget blir returnert. 
Disse blir makulert. 
 

 

6 AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN 
 

6.1 Avlysing av konkurransen og totalforkastelse 

Oppdragsgiveren forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, for eksempel 
ved bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra politisk hold. 

 
Oppdragsgiveren kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det. 
 

6.2 Tildelingskriterier 

Valg av leverandør skal skje på grunnlag av laveste pris på grunnlag av instruks for isbryting i vedlegg 3 og prisskjema 
jfr pkt 4.5..  
 

6.3 Innstilling på kontraktstildeling 

Oppdragsgiverens beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt, skal varsles skriftlig til alle deltakerne samtidig i 
rimelig tid før kontrakt inngås. Med «kontrakt er inngått» menes tidspunktet da begge parter undertegner 
kontrakten. Meldingen skal inneholde en begrunnelse for valget og gi en frist for leverandøren til eventuelt å klage 
over beslutningen. 
 

6.4 Forskriftens regler 

1. Sanksjoner etter § 13A-1 (søksmål om å avkorte kontrakt eller om å idømme oppdragsgiver overtredelsesgebyr) 
kan bare idømmes når sak reises innen to år fra kontrakt er inngått. 

2. Dersom oppdragsgiver har kunngjort konkurranseresultatet i samsvar med § 9-2 (kunngjøring av 
konkurranseresultater) når en kontrakt er tildelt uten forutgående kunngjøring av konkurransen, kan sanksjoner 
etter § 13A-1 (søksmål om å avkorte kontrakt eller om å idømme oppdragsgiver overtredelsesgebyr) første ledd 
bare idømmes, når sak reises innen 30 dager. Fristen løper fra dagen etter datoen for kunngjøringen av 
konkurranseresultatet. 

3. Dersom oppdragsgiver har meddelt berørte leverandører om inngåelsen av en kontrakt, kan sanksjoner etter § 
13A-1 (søksmål om å avkorte kontrakt eller om å idømme oppdragsgiver overtredelsesgebyr) annet ledd bare 
idømmes, når sak reises innen 30 dager. Fristen løper fra dagen etter at meddelelsen er sendt. 
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Vedlegg 1:  Opplysninger om tilbyder/eventuelle forbehold 

OPPLYSNINGER OM TILBYDER/EVENTUELLE FORBEHOLD  
Opplysninger om tilbyder: 
FIRMANAVN:  
FORETAKSNUMMER:  
ADRESSE:  
POSTNUMMER / -STED:  
TELEFONNUMMER:  
TELEFAKS:  
Kontaktperson for tilbudet  
Kontaktperson for bestilling   
E-post adresse:  
HOVEDKONTOR:  
ANTALL ANSATTE:  

 
Økonomisk situasjon 2014(13) 2013(12) 
OMSETN  :   
Driftsinntekter   
Årsresultat   
Egenkapital   
Gjeld   
Omløpsmidler   
Driftsresultat i % av omsetning   

 
Eventuelle forbehold i tilbudet:  
 
Det gjøres oppmerksom på at det ikke kan tas vesentlige forbehold mot kontraktsvilkårene, og at 
vesentlige forbehold i forhold til våre tekniske krav og kontraktsforslag vil kunne medføre avvisning av hele 
tilbudet. 
Se forskriftens:§ 11-3,20-3  Avvik  

§ 11-11. 20-13 Avvisning på grunn av forhold ved tilbudet  
 
Forbehold: 
(Her oppgis referanse til evt. forbehold med konsekvens og prisfastsetting.) 
 
 
 
TAUSHETSBELAGTE OPPLYSNINGER 
 
SETT ETT KRYSS: 
 

 Tilbudet inneholder opplysninger som tilbyderen anser som taushetsbelagte (jfr. 
Konkurransegrunnlaget. 
 

 Tilbudet inneholder ikke noen opplysninger som tilbyderen anser som taushetsbelagte 
(jfr. Konkurransegrunnlaget. 

UTDYP: 
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Vedlegg 2: SJEKKLISTE OVER DOKUMENTASJON SOM SKAL VEDLEGGES 
 
Listen er til hjelp for tilbyder. Vi ber om at tilbyder fyller ut tabellen, samt legger dokumentasjon i den 
rekkefølge som her er listet opp: 
 

Opplysninger 
Kvalifikasjonskriterier, jfr. konkurransegrunnlaget 

Vedlagt 
J/N? 

Vedlegg nr. 

1. Opplysninger om tilbyder skjema (vedlegg 1). Tilbyder bes gi en beskrivelse av egen 
organisasjon, beliggenhet og omsetning som gjør NTR kommuner i stand til å danne 
seg et riktig bilde av bedriften. 

  

2. Dokumentasjon på registrering i foretaksregisteret.   
3. Skatteattest, ikke eldre enn 6 mnd. (Skjema RF-1244)   
4. Momsattest, ikke eldre enn 6 mnd. (Skjema RF-1244)   
5. Regnskap med revisjonsberetning for de to siste år    
6. Tilbyder bes om å oppgi referanser. Til hver referanse skal tilbyder oppgi kunde, 

kontaktperson og telefonnummer samt avtalens størrelse. 
  

7. Opplysninger om evt. underleverandører.   
8. Utfylt HMS-egenerklæring   
9. Internkontroll og kvalitetssystem   

   
Tildelingskriterier jfr. konkurransegrunnlaget   

10. Prissetting av tilbudet   
11. Kvalitetsrelaterte kriterier   
12. Svar på alle punkter i kravspesifikasjonen   
13. Er forsendelsen utvendig riktig merket?   
14. Antall eksemplarer og elektronisk besvarelse   
15. Underskrevet og stemplet tilbudsbrev   
16. Eventuelle forbehold eller avvik til de krav/betingelser som er beskrevet i 

konkurransegrunnlaget skal klart fremgå i eget vedlegg. 
  

 
Underskrift: 
 
 
Dato: ________________________  Leverandør ____________________________ 
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Vedlegg 3:  INSTRUKS FOR ISBRYTERTJENESTEN I KÅFJORDEN 
(Vedtatt i k. sak 66/93 møte 01.11.93) 

 
 

1 Isbryteren skal være disponibel for oppdrag i fjorden i tidsrommet 15. oktober til og med 30. april. 

 Isbryterperioden settes til perioden 1. januar til og med 15. april. 

 Beredskapsperioden settes til tidsrommet 15. oktober til og med 31. desember og 16. april til og 
med 30. april. 

 Isbrytingen i beredskapsperioden utføres når behovet er til stede og etter avtale med Drifts- og 
Utviklingsavdelingen (DoU). 

 Om våren, når isen på indre del av fjorden blir usikker, skal isen brytes helt inn til fjordbotn. Dette 
foretas etter anmodning fra DoU. 

 Isbrytingen skal utføres før arbeidstiden for fiskere begynner og mens fisket pågår utover dagen. 
Isbrytingen må utføres på en slik måte at det ikke er til hinder for utøvelsen av fiske i fjorden. 

 Fartøyet som får i oppdrag å drive isbryting kan ikke delta i aktiv fiske i perioden 1. januar til og 
med 15. april. Unntak når det ikke er is å bryte. 

2 Isbrytingen oppnår størst effekt ved en kombinasjon av bryting og bølging. Isbryteren må uten 
vansker kunne bryte is av ca 20 cm tykkelse og dessuten kunne lage store hekkbølger. 

 Oppkutting av is som er under dannelse er den mest effektive forholdsregel mot omfattende 
islegging. 

 Isbryting og bølging må skje når strøm og/eller vind kan føre den oppkuttede isen ut i fjorden til 
åpent farvann. 

 Under oppkuttingen bør isflakene gjøres så små som mulig. Store, tykke isflak kan gjøre skade på 
fartøy, kaier o.a. 

 Bryting og bølging må skje så nær land som det er mulig og nødvendig for at det skal danne seg 
minst mulig isbrem i strandsonen. 

3 Så sant vind- og strømforhold ligger til rette for det, prioriteres isbrytingen i ytre del av Kåfjorden, slik 
at det skapes fri passasje ut mot Lyngenfjorden for is som siden brytes løs lenger inne i Kåfjorden. 
Isbrytingen skal med andre ord primært foretas fra ytre mot indre del av Kåfjorden. 

 Indre grense for pålagt isbryting går langs en linje fra Håkjerringberget til Oksneset. 
4 Ansvaret for oppfølgingen av vedtatte retningslinjer for isbrytingen i Kåfjorden tillegges DoU. 

 Fiskerinemda i kommunen velger en fisker som skal være kontaktleddet mellom fiskerne/brukerne 
av fjorden og DoU. 

5 Isbrytingen settes ut på anbud. Anbudsperioden settestil 5 år med oppdragsgivers opsjon for å 
forlenge den i 5 år med 2 år pluss 2 år pluss 1 år. 

6 Kontroll og evaluering foretas hvert år teknisk hovedutvalg. 
7 Målsettingen med isbryting er å: 

 Forebygge islegging 

 Redusere skadevirkningen og utbredelsen av inntrått islegging 

 Gjenopprette isfrie tilstander i fjorden så raskt som mulig etter en islegging 
8 Isbryteren må følgelig være disponibel på kort varsel og til enhver tid på døgnet 
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Vedlegg 4: Kartgrunnlag for instruks 
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VEDLEGG 5 - GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER  
 

Alminnelige bestemmelser 
 

       Definisjoner 
Avtaledokument er det dokumentet som er undertegnet av Partene og som bekrefter inngåelsen av Kontrakten.  
Kunden er <x.  
Leverandør <x. 
Kontrakten betyr Avtaledokument, disse Generelle vilkår for kjøp av tjenester, samt eventuelle vedlegg, tillegg eller 
endringer som er skriftlig avtalt.  
Tjenesten er betegnelsen på de tjenester som skal ytes etter Kontrakten. 
Bestilling er den enkelte bestilling som foretas innenfor rammene i foreliggende Kontrakt.  
Part er Kunde eller Leverandør etter Kontrakten.  
 

       Motstrid  
Ved motstrid i dokumenter, skal dokumentene gjelde i følgende prioriterte rekkefølge: 

1. Konkurransegrunnlag med vedlegg 
2. Avklaringer/forhandlinger 
3. Leverandørs tilbud 

 

       Generelt 
Disse generelle vilkår gjelder for alle leveranser der <x, inkludert de enkelte avdelinger og selskaper, er Kunden.  
Leverandør har ved inngåelsen av Kontrakten, godtatt foreliggende betingelser. Eventuelle avvikende betingelser er 
uten virkning for Partene med mindre Kunden skriftlig har godtatt disse. 
Leverandørs egne betingelser som eventuelt vedlegges følgedokumenter, ordrebekreftelse eller fakturaer, 
aksepteres ikke, i den grad de strider mot disse Generelle vilkår for kjøp av tjenester. 
 

       Partenes kontaktpersoner 
Hver av Partene skal oppnevne en kontaktperson som skal være bemyndiget til å opptre på vegne av Parten i alle 
saker som angår gjennomføringen av Kontrakten. Partenes kontaktpersoner fremgår av avtalens forside. 
 

      Kommunikasjon 
Kommunikasjon vedrørende Kontrakten skal rettes til Partenes kontaktpersoner. Henvendelser skal besvares uten 
unødig opphold.   
 

LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER 
Leverandør skal utføre Tjenesten med den grad av faglig dyktighet som kan forventes av anerkjente leverandører 
innenfor tilsvarende eller liknende bransje. Tjenesten skal være i overensstemmelse med kravene i Kontrakten, 
være av god kvalitet og egnet for det tiltenkte formål. 
 
Tjenestene skal utføres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Leverandør skal innhente og opprettholde alle 
nødvendige tillatelser i forbindelse med utførelsen av Tjenesten, og skal på Kundens anmodning legge frem 
dokumentasjon på at nødvendige tillatelser foreligger. 
 
Leverandør skal ikke overlate deler av Tjenesten til underleverandører uten Kundens skriftlige samtykke. Slikt 
samtykke fritar ikke Leverandør for noen plikter etter Kontrakten. Godkjente underleverandører er listet i tilbud fra 
leverandør. 
Kunden skal ikke anses som arbeidsgiver for Leverandørs personell selv om slikt personell utfører Tjenesten eller 
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deler av denne i samarbeid med Kunden. 
 
Dersom Kontrakten utpeker nøkkelpersonell hos Leverandør, skal utskifting av slikt personell godkjennes av 
Kunden. Godkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn. Opplæring av nytt personell skal bekostes av Leverandør. 
Leverandør skal på egen bekostning sørge for øyeblikkelig utskifting av personell som opptrer på en klanderverdig 
måte eller som anses uegnet til å utføre tjenester omfattet av Kontrakten. 
 
Dersom utførelsen av Tjenesten ikke er i henhold til Kontraktens krav, skal Kunden så raskt som mulig skriftlig varsle 
Leverandør om at Tjenesten ikke er akseptert, samt årsaken til dette.  
 

Bestilling 
Bestilling skal være skriftlig. Kun bestilling der pris, mengde og rekvirentens avdeling og navn tydelig fremkommer, 
er gyldig og bindende for Kunden. 
Kundens bestilling skal uten ugrunnet opphold bekreftes skriftlig.  
 

Kansellering av bestilling 
Frem til skriftlig ordrebekreftelse er kommet frem til Kunden, kan Kunden uten varsel og særskilt grunn kansellere 
bestilling uten at dette får konsekvenser for ham.  
 

Avbestilling 
Kunden kan med skriftlig varsel til Leverandør avbestille Tjenesten helt eller delvis med umiddelbar virkning. 
Ved avbestilling som nevnt i dette punkt skal Kunden betale det beløp Leverandør har til gode for den del av 
Tjenesten som er utført, samt dekke dokumenterte og nødvendige utgifter oppstått som en direkte konsekvens av 
avbestillingen. 
 

Kvalitetssikring  
1. Leverandør skal ha et tilfredsstillende kvalitetssikringssystem som er tilpasset Tjenesten. På forespørsel skal 

Leverandør dokumentere systemet for Kunden.  
2. Leverandør skal på anmodning utarbeide en kvalitetsplan særskilt tilpasset utførelsen av Tjenesten. 
3. Kunden skal ha rett til å gjennomføre revisjon av Leverandør og eventuelle underleverandører. Leverandør 

plikter å bidra ved gjennomføringen av slik revisjon. 
4. Dersom revisjon avdekker avvik, plikter Leverandør uten ugrunnet opphold å iverksette korrigerende tiltak. 

Kunden kan fastsette en rimelig frist for gjennomføring. 
5. Unnlatelse av å iverksette korrigerende tiltak utgjør vesentlig mislighold.    
6. Kunden plikter å legge til rette for at Leverandør får tilgang til relevante kvalitetsdokumenter som er 

aktuelle for utførelse av Tjenesten. 
7. Særlige krav til kvalitetssikring angis i vedlegg 

 

Helse, miljø og sikkerhet 
Leverandør skal oppfylle alle lovpålagte krav til HMS, samt Kundens særlige HMS krav. Leverandør plikter å 
informere personell omfattet av Kontrakten om Kundens til en hver tid gjeldende HMS krav og retningslinjer, og 
sikre at disse etterleves. Kundens HMS krav ved utførelse av Tjenesten er angitt i Vedlegg D – Administrative 
bestemmelser. 
 

Dokumentasjon og tegningsunderlag 
All nødvendig dokumentasjon, som sertifikater, beskrivelser, tegninger, instrukser m.v., utgjør en integrert del av 
Tjenesten.  
Mangelfull eller manglende dokumentasjon utløser mangelansvar for Leverandør.  
Kunden beholder eksklusive rettigheter til resultatet av Tjenesten, uavhengig av format, samt egne underlag. 
Kunden skal ha innsyn i og bruksrett til de underlag Leverandør bruker i tilknytning til Tjenesten, hva enten disse er 
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Leverandørs eller tredjemanns eiendom.  
Leverandør garanterer at han har rett til å benytte alle sine innsatsfaktorer, herunder tredjemanns 
eiendomsbeskyttede løsninger, og at andres rettigheter ikke vil bli krenket ved gjennomføringen av Kontrakten. 
Leverandør er ansvarlig for følger av eventuelle brudd på tredjemanns rettigheter.   
 

Endringer 
Innenfor det Partene med rimelighet kunne forvente da Kontrakten ble inngått, kan Kunden kreve kvalitetsmessige 
og/eller kvantitetsmessige endringer i Tjenesten samt endringer i fremdriftsplanen.  
Har Leverandør forslag til endringer, skal Kunden varsles skriftlig om dette så snart dette blir klart for Leverandør.  
Vederlag for endringer skal være i samsvar med Kontraktens opprinnelige enhetspriser og prisnivå. Dersom 
endringer medfører kostnadsøkning eller besparelser skal Partene forhandle særskilt om dette, men enhetsprisene 
skal legges til grunn. 
Endringer skal være godkjent av Kunden ved skriftlig endringsordre før de iverksettes. 
Ved mottagelsen av en endringsordre skal Leverandør uten ugrunnet opphold iverksette denne, selv om 
endringsordrens virkning på pris, fremdriftsplan og andre betingelser i Kontrakten ennå ikke er avklart. 
 

Utsettelse  
Kunden kan ved skriftlig varsel utsette hele eller deler av Tjenesten. Etter slikt varsel skal Leverandør uten ugrunnet 
opphold meddele Kunden hvilke virkninger utsettelsen kan få for utførelsen av Tjenesten. Leverandør skal 
gjenoppta Tjenesten straks Kunden varsler om dette.  
Dersom utsettelsen varer mer enn Y dager utover det som er varslet, har Leverandør rett til å si opp Kontrakten ved 
skriftlig varsel til Kunden.  
I utsettelsesperioden kan Leverandør kun kreve å få dekket dokumenterte og nødvendige utgifter i forbindelse med 
demobilisering og mobilisering av personell. 
 

Leverandørs personell 
Leverandør er ansvarlig for at avgitt fagpersonell har de offentlige godkjenninger, fagbrev, maskinførerbevis og 
sertifikater e.l. som er nødvendig for utførelsen av Tjenesten. Kunden har på anmodning rett til å kontrollere slike 
opplysninger. 
  

 Arbeidstillatelse 
Leverandøren skal påse at alt personell som utfører arbeid under denne Kontrakt innehar gyldige arbeidstillatelser.  
 

 Arbeidstid 
Leverandøren plikter å påse at lovbestemte krav til arbeidstid og overtid overholdes. 
 

 Timelister 
Når Tjenesten, eller deler av Tjenesten, kompenseres etter faktisk medgått tid, skal Leverandørens personell daglig 
fylle ut timelister. Dersom timelisten signeres av representant for Kunden, er signaturen kun en bekreftelse av 
arbeidet tid i forbindelse med Kontrakten, og innebærer ikke en godkjenning av kostnad. 
 

 Lønns- og arbeidsvilkår 
Leverandørs ansatte, og ansatte hos underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle Kontrakten, skal ha 
lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det 
som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette kravet gjelder også for arbeid som skal utføres i 
utlandet. 
På Kundens forespørsel skal Leverandør dokumentere lønns- og arbeidsvilkår til ansatte som medvirker til å oppfylle 
Kontrakten. 
Ved manglende oppfyllelse av dette krav påløper det konvensjonalbot for hver dag frem til forholdet er bekreftet 
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brakt i orden av Leverandør. Konvensjonalboten skal utgjøre [0,4]% av det samlede vederlag som skal betales i 
henhold til Kontrakten. Samlet sum skal ikke overstige [15] % av den totale summen som skal betales i henhold til 
Kontrakten. 
Kunden kan heve Kontrakten dersom maksimal konvensjonalbot er påløpt eller Leverandør motsetter seg å bringe 
forholdet i orden.  
 

Krav til utstyr og materiell 
Leverandør er ansvarlig for at eget personell til enhver tid innehar og bruker påkrevet personlig verne- og 
sikkerhetsutstyr, samt utstyr som forebygger utilsiktede utslipp til luft, jord og vann. Spesielle krav knyttet til 
personlig verne- og sikkerhetsutstyr, samt miljøsikringsutstyr skal leverandør liste opp i sitt tilbud.  
Leverandør er ansvarlig for alt nødvendig utstyr og materiell for utførelse av Tjenesten.   
 

Adgang til anlegg og fasiliteter 
Leverandør og Leverandørs personell har kun adgang til den del av Kundens område som er nødvendig for 
utførelsen av Tjenesten, og som definert i Vedlegg A - Leveranseomfang.  
 

PRISER 
Kontraktsprisene fremgår av Vedlegg B – Pris, og er oppgitt i NOK eks. mva og skal dekke alle Leverandørs kostnader 
ved utførelsen av Tjenesten.  
Dersom ikke annet fremgår av Kontrakten er prisene faste. 
I den grad Tjenesten er priset pr. time, skal Kunden ikke betale overtid eller kompensasjon for kvelds-, natt- eller 
hellidagsarbeid uten at dette er særskilt pålagt.  
 

REISEkostnader 
Partene dekker egne kostnader i forbindelse med reiser/møter.  
Ved tjenestereiser pålagt av Kunden kompenseres Leverandør med avtalt timerate, begrenset oppad til 7,5 time pr. 
dag. 
Kostnader i forbindelse med reise, opphold og diett ved tjenestereiser pålagt av Kunde refunderes i henhold til 
Statens reiseregulativ.  
 

Betalingsbetingelser 
Dersom ikke annet er avtalt skal fakturering skje med bakgrunn i dokumenterte utførte Tjenester. 
Betaling skal skje innen [30] dager etter at korrekt faktura er mottatt. 
Alle fakturaer skal være påført kontraktnummer og andre avtalte referanser, bl.a. skal klart angi hva beløpet gjelder. 
Kunden har rett til å returnere fakturaer som ikke tilfredsstiller disse kravene.  
Betaling av faktura er ikke ensbetydende med aksept av fakturaunderlag. Omtvistede krav forfaller ikke til betaling 
før enighet er oppnådd, eller eventuelt før rettskraftig dom er avsagt. 
Kunden kan gjøre fradrag i mottatt faktura for forskuddsbetalinger, påløpt konvensjonalbot, omtvistet eller 
utilstrekkelig dokumenterte poster i fakturabeløp.  
Ved mislighold kan Kunden holde betalingen tilbake, men ikke åpenbart mer enn det misligholdet synes å utgjøre av 
det samlede vederlaget.  
 

Forsinket betaling 
Ved forsinket betaling skal Kunden svare forsinkelsesrente av det forfalte beløp i henhold til lov om renter ved 
forsinket betaling m.m. av 17. desember 1976 nr. 100.  
 

Rapportering til offentlige myndigheter  
Det er Leverandørs ansvar å sørge for at alle offentlige myndigheter og institusjoner som handler på offentlige 
myndigheters vegne får eventuell lovhjemlet informasjon i tilknytning til arbeidet. Leverandøren plikter å sørge for 
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at alle underleverandører i nedstigende linje rapporterer til offentlige myndigheter i henhold til gjeldende lover og 
forskrifter. 
Kunden skal holdes skadesløs for eventuelle kostnader påført Kunden som følge av Leverandørens manglende 
oppfyllelse av lover, forskrifter eller avtaler. Kunden forbeholder seg retten til å motregne slike kostnader sammen 
med et administrasjonsgebyr, mot beløp Leverandøren måtte ha tilgode hos Kunden. 
 

Rapport til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU)   
Leverandøren skal rapportere til SFU i henhold til Ligningsloven med forskrifter senest 14 dager etter at Arbeidet er 
startet. 
Rapporteringen omfatter Leverandørens og underleverandørers kontrakter, underkontrakter i nedstigende linje og 
arbeidstakere som benyttes i forbindelse med arbeidet. Rapporteringen omfatter alle avtaler som gir bygge- eller 
monteringsarbeid på land i Norge til firma som ikke er hjemmehørende i Norge, arbeidstakere uten norsk 
statsborgerskap som blir engasjert i Norge og arbeidstakere med norsk statsborgerskap dersom arbeidstakeren er 
ansatt i eller engasjert av firma som ikke er hjemmehørende i Norge. 
 
Skjema RF1198 skal benyttes for arbeidstakere og skjema RF1199 benyttes for kontrakter og underkontrakter. 
Ved endringer i kontrakter eller engasjerte arbeidstakere, må det sendes oppdaterte rapporteringsdata senest 14 
dager etter at endringen er gjort. 
 

KONTRAKTSBRUDD 
     Forsinkelse 
Det foreligger forsinkelse dersom Leverandør ikke utfører Tjenesten til avtalt tid, eller Tjenesten kvalitativt eller 
kvantitativt ikke er i henhold til Kontrakten, med mindre forsinkelsen skyldes forhold hos Kunden. 
Dersom Leverandørs utførelse av Tjenesten har slike mangler at Kundens formål med leveransen blir vesentlig 
forfeilet, kan Kunden velge å likestille dette med forsinkelse.  
 

     Virkninger av forsinkelse 
Dersom ikke annet er avtalt, påløper i tilfellet forsinkelse konvensjonalbot med [0,4] % av det totale vederlag som 
skal betales i henhold til Kontrakten for hver dag Leverandør er forsinket.  
Konvensjonalbot skal utgjøre minimum NOK [xxx] per kalenderdag fra avtalt leveringstidspunkt til faktisk levering 
finner sted. Samlet sum skal ikke overstige [15] % av den totale summen som skal betales i henhold til Kontrakten. 
Kunden kan, i tillegg til å kreve konvensjonalbot, kreve erstattet det tap han lider som følge av forsinkelsen. 
Erstatning er begrenset til direkte tap, med mindre Leverandør eller noen han svarer for, har utvist grov uaktsomhet 
eller forsett. 
Kunden kan heve Kontrakten dersom maksimal konvensjonalbot er påløpt eller forsinkelsen medfører vesentlig 
kontraktsbrudd. 
Ved forsinkelse eller antatt forsinkelse skal Leverandør uten ugrunnet opphold gi Kunden skriftlig melding om dette. 
Meldingen skal oppgi årsaken til forsinkelsen, samt når Tjenesten vil bli utført.   
Får Kunden ikke slik melding innen rimelig tid etter at Leverandør fikk eller burde ha fått kjennskap til hindringen, 
kan Kunden kreve erstattet tap som kunne ha vært unngått om meldingen hadde kommet frem i tide. 
 

     Mangler 
Leverandør er ansvarlig for enhver mangel ved utførelse av Tjenesten. 
Kunden skal reklamere skriftlig innen rimelig tid etter at mangel er oppdaget, og ikke senere enn [24] måneder etter 
at Tjenesten er utført. For utbedringsarbeider løper en tilsvarende reklamasjonsfrist fra det tidspunktet 
utbedringsarbeidet ble fullført. Reklamasjonsfristene løper ikke så lenge det foretas utbedringer eller annen 
aktivitet, som er nødvendig for korrekt kontraktsoppfyllelse. 
 

     Virkninger av mangler 
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Dersom Kunden reklamerer skal Leverandør starte utbedring av mangelen omgående. Utbedring kan utsettes 
dersom Kunden har saklig grunn for å kreve det. Utbedring skal gjennomføres uten kostnader for Kunden. 
Dersom Leverandør ikke innen rimelig tid har utbedret mangelen, er Kunden berettiget til selv, eller ved andre, å 
foreta utbedring for Leverandørs regning og risiko, eller kreve prisavslag. Det samme gjelder dersom det vil medføre 
vesentlig ulempe for Kunden å avvente Leverandørs utbedring. I slike tilfeller skal Leverandør underrettes skriftlig 
før utbedring iverksettes.  
 
Kunden kan kreve erstatning for tap han lider som følge av mangel. Slik erstatning er begrenset til direkte tap, med 
mindre Leverandør eller noen han svarer for har utvist grov uaktsomhet eller forsett.  
Kunden kan heve Kontrakten dersom mangelen medfører vesentlig kontraktsbrudd. I slike tilfeller kan Kunden 
motsette seg Leverandørs tilbud om utbedring.  
 

     Erstatning 
Kundens rett til erstatning er uavhengig av øvrige krav Kunden måtte gjøre gjeldende som følge av 
kontraktsbruddet, eller om slike krav kan gjøres gjeldende.  
  

     Vesentlig kontraktsbrudd 
Leverandørs konkurs, insolvens, brudd på andre vesentlige økonomiske forutsetninger, gjentatte brudd på 
instrukser eller brudd på offentlige lover og regler, svik, forsømmelse eller andre forhold som bryter med 
tillitsforholdet til Kunden, eller forsinkelse eller mangler som medfører at Kundens formål med Kontrakten ikke 
oppnås, utgjør alltid et vesentlig kontraktsbrudd. Opplisting i nærværende punkt er ikke å anse som uttømmende i 
forhold til vurderingen av hva som utgjør et vesentlig kontraktsbrudd.  
 

Force Majeure 
Partene skal ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller mangler dersom det godtgjøres at disse skyldes en hindring 
utenfor Partenes kontroll, og som de ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller 
unngått eller overvunnet følgene av.  
Beror forsinkelsen eller mangelen på en tredjeperson som Leverandør har gitt i oppdrag helt eller delvis å utføre 
Tjenesten, er Leverandør fri for ansvar bare dersom også tredjemann ville vært fritatt etter forrige punkt. Det 
samme gjelder om forsinkelsen eller mangelen beror på en leverandør som Leverandør har brukt, eller på noen 
annen i tidligere salgsledd.  
Dersom Force Majeure situasjonen varer lenger enn [60] dager har partene rett til å heve Kontrakten ved å melde 
dette skriftlig til motparten. 
 

OPPSIGELSE 
Partene kan si opp avtalen med en gjensidig oppsigelsesfrist på [30] dager. Ved oppsigelse skal løpende og allerede 
iverksatte bestillinger effektueres.  
 

Forsikring 
Leverandør plikter å tegne og opprettholde forsikringer for de skade- og ansvarstilfeller som kan oppstå under 
oppfyllelse av Kontrakten.  
Leverandør plikter å ha tilfredsstillende ulykkesforsikring, samt lovpålagte personalforsikringer for sine ansatte. 
Kunden kan kreve fremlagt dokumentasjon på forsikringsdekning og omfang av forsikringen. 
 

SKADESLØSHOLDELSE  
Leverandør skal holde Kunden skadesløs for ethvert krav som følge av skade på Leverandørs eiendom og krav fra 
eget eller tredjemanns personell.  
Partene skal gjensidig informere hverandre når krav som vedrører den annen Part er fremmet av tredjemann.  

Konfidensialitet 
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Leverandør og Leverandørs personell er forpliktet til å behandle alle opplysninger om Kunden og Tjenesten som 
konfidensielle, også etter at avtaleforholdet opphører.  
Leverandør skal ikke offentliggjøre inngåelse av denne Kontrakt, eller benytte Kunden som referanse, uten Kundens 
skriftlige samtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. 
Brudd på denne bestemmelsen ansees som vesentlig kontraktsbrudd. 
 

OVERDRAGELSE AV KONTRAKTEN 
Kunden kan overdra sine rettigheter og plikter etter Kontrakten, helt eller delvis, forutsatt at Kunden kan godtgjøre 
at erververen har den økonomiske styrke som trengs for å kunne oppfylle Kundens forpliktelser etter Kontrakten. 
Leverandøren kan ikke overdra eller pantsette Kontrakten, del av eller interesse i den, uten Kundens samtykke. Slikt 
samtykke skal ikke nektes uten saklig grunn. 
 

Lovvalg og verneting 
Denne Kontrakten skal i alle henseender reguleres av norsk lovgivning, og rettstvister vedrørende Kontrakten skal 
løses etter norske rettergangsregler. Tvist mellom Partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Oppnås ikke en 
løsning, skal saken henvises til ordinær domstolsbehandling. For denne avtale er det Nord-Troms Tingrett. 
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Korreksjon av konkurransegrunnlaget. 

I utlysningen står det oppstart 15.10.2015. Dei er feil. Nåværende kontraktør har kontrakt til 

31.12.2015 derfor er det oppstart 1. januar 2016. 
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Fastsetting av planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet 
og friluftsliv 

Henvisning til lovverk: 
 
Plan- og bygningslovens § 4-1 
Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 
 
Vedlegg 
1 Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv vedtas fastsatt slik det 
foreligger.  
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kåfjord kommune vedtok i kommunestyret i februar 2010 «Kommunedelplan for Folkehelse og 
Fysisk aktivitet». Planen gikk ut ved inngangen til 2014 og skal i henhold til plan- og 
bygningsloven revideres når planperioden er over.  
 
Handlingsprogrammet i planen har vært rullert årlig etter denne perioden på grunn av 
spillemiddelsøknader, sist i desember 2018.  
 
Planprogrammet for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv var på høring i 
perioden 26. september- 7. november 2017. Det ble samtidig varslet planoppstart for 
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2022.  
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Det kom i høringsperioden inn 7 innspill til planprogrammet for kommunedelplan for idrett, 
fysisk aktivitet og friluftsliv. Følgende aktører kom med høringsinnspill: Troms 
fylkeskommune, Kystverket, Fylkesmannen (2 innspill), LHL Kåfjord, Statens vegvesen og 
Olderdalen jeger- og fiskerforening (OJFF).  

Grunnet skifte av kulturkonsulent i Kåfjord kommune, planens hovedansvarlige, ble nytt 
tidspunkt for planoppstart 2019. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 
forventes ferdig i løpet av 2019. 

Vurdering 
Plan for idrett og anlegg er utdatert og trenger revidering. Kommunen fikk senest i november 
2018 godkjent rullering av handlingsprogrammet i likhet med andre kommuner i Troms som 
også har utgåtte planer innen idrett og anlegg. Dette er et absolutt krav for å kunne søke om 
spillemidler.  
 
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med tilhørende 
frister og deltakere, samt opplegg for medvirkning. Det er viktig med medvirkning fra lag, 
foreninger og andre interessenter for å sikre en best mulig plan i tråd med innbyggernes ønsker 
og innrapporteringer. Kåfjord kommune skal sikre at spesielt grupper som antas å bli særlig 
berørt og/ eller grupper med behov for særskilt tilrettelegging deltar aktivt tidlig i 
medvirkningsprosessen.  
 
Av aktørene som kom med innspill i høringsrunden meldte Kystverket og Statens vegvesen om 
følgende: ingen merknad til forelagt planprogram. OJFF og LHL Kåfjord sine innspill var 
innrapportering av medlemstall og pågående, samt ønskede aktiviteter.  
Resterende innspill ble tatt til etterretning i revidert utgave av planprogram for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv.  
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Planprogram for kommunedelplan 
Kåfjord kommune har en kommunedelplan for idrett, anlegg og fysisk aktivitet som gikk ut 
i 2013. Daværende plan het «Kommunedelplan for Folkehelse og fysisk aktivitet 2010 — 
2013». 

I henhold til plan- og bygningsloven skal planen revideres når planperioden er over. I 
kommunen har det vært foretatt årlige rulleringer på handlingsprogrammet etter at planen 
ble vedtatt, samt i ettertid av at selve planen var utgått. Det er ikke lenger mulig å rullere 
handlingsprogrammet på grunn av at planen er gått ut på dato. Innholdet i planen skal være 
utgangspunktet for aktivitets- og anleggssituasjonen i kommunen, og vise hvilke anlegg 
som skal prioriteres i de kommende år. 

Et planprogram skal danne grunnlag for planarbeid for alle regionale og kommunale planer, 
herunder også kommunedelplaner. Planprogrammet skal redegjøre for formålet med 
planarbeidet, planprosessen og opplegg for medvirkning. 

En kommunedelplan er en plan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder. 
Kommunestyret er overordnet organ som bestemmer om det skal lages egne delplaner eller 
om et aktuelt tema kan tas inn i en overordnet kommuneplan. 

Kulturdepartementet har et krav om at alle kommuner skal ha utarbeidet et plandokument 
på anlegg som skal søke spillemidler, enten det gjelder egne kommunale planer, eller i regi 
av lag og foreninger. Dette er en forutsetning for å kunne søke spillemidler. 
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1. Innledning 
Kåfjord kommune vedtok i kommunestyret i februar 2010 «Kommunedelplan for Folkehelse 
og Fysisk aktivitet». Kommunedelplaner er hjemlet i Plan- og bygningsloven (PBL) § 11-1. 
Planarbeidet skal følge plan- og bygningslovens krav til planprosess. Oppstarten varsles og 
det utarbeides et planprogram. Programmet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, 
prosessen, frister og medvirkning. 

Formannskapet vedtok i sak 55/17 å legge forslag til planprogram for revidering av 
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2022 ut til offentlig ettersyn i 
hht. PBL § 11-12. Planprogrammet var på høring i perioden 26. september- 7. november 
2017. Det ble samtidig varslet planoppstart for Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv 2018-2022. Grunnet skifte av kulturkonsulent i Kåfjord kommune, planens 
hovedansvarlige, vil nytt tidspunkt for planoppstart bli 2019.  

Fysisk aktivitet og tilrettelegging er viktige aspekter for kommunen. I tillegg skal det tas 
hensyn til inkludering og deltakelse i organisert eller uorganisert fritidstilbud for alle grupper 
av befolkningen. 

Den nye kommunedelplanen skal legge en strategi for hvordan kommunen skal tilrettelegge 
og hjelpe til i valgene i forhold til fysisk aktivitet og egen helse. Det offentlige har og et 
ansvar for å påse at de kommende generasjoner tar denne evnen med seg videre. 

2. Definisjoner 

Områder som skal behandles i planen er idrett, anlegg, kulturbygg, fysisk aktivitet og friluftsliv. 

Idrett defineres som aktivitet i form av konkurranse eller trening i organisert idrett 

Anlegg er tilrettelagte arenaer for forskjellige idretter, og som regel bygd med støtte over de 
statlige spillemidlene 

Kulturbygg er bygg som rommer forskjellige kulturelle aktiviteter og er berettiget midler 
gjennom egne tilskuddsordninger 

Fysisk aktivitet er egenorganisert trenings- og mosjonsaktiviteter. 

Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på 
miljøforandring og naturopplevelse.  

3. Bakgrunn for planen 
Kommunedelplanen er et politisk styringsverktøy, samt et arbeidsredskap for 
administrasjonen. 
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Den skal inneholde Kåfjord kommunes målsettinger og strategier for bygging av og 
tilrettelegging av anlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv. Samtidig er den et dokument for 
videreføring av kompetanse og informasjon innenfor de forskjellige temaene. 

Planen er ikke juridisk bindende. 
 

 
4. Rammer og føringer 

Nasjonale føringer: 

Statlig idretts-, frilufts- og helsepolitikk gir viktige føringer og rammer for planen. Kåfjord 
kommune har utarbeidet en oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i befolkningen 
og har under produksjon en egen Folkehelseplan. Kommunedelplanen for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv vil koples opp mot disse i delen som gjelder folkehelseperspektivet og 
fysisk aktivitet. 

Lovverk: 
- Friluftsloven 
- Kulturloven 
- Plan- og bygningsloven 
- Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. 
- Folkehelseloven 

Andre offentlige føringer og bestemmelser: 
- St. meld 18 (2015-2016) Friluftsliv- Natur som kilde til helse og livskvalitet 
- St. meld 26 (2011-2012) Den norske idrettsmodellen 
- St. meld 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen- Mestring og muligheter 
- Rikspolitiske retningslinjer 
- Veileder Kommunal planlegging for idrett- og fysisk aktivitet, revidert utgave 

2014 
- Fylkesplan for Troms 2014 – 2025 
- Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 

2016-2027 
- Regional plan for idrett og anlegg, ferdigstilles i 2018 

Kommunale planer: 
- Folkehelseplan for Kåfjord kommune, under produksjon 
- Planstrategi for Kåfjord kommune 2017— 2020, ferdigstilt 2017 
- Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 2015 
- Kommuneplanens arealdel, vedtatt 2017 
- Strategisk oppvekstplan 2015 — 2019 
- Overordnet tospråklighetsplan for 2017 – 2020 
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5. Formål 
Kommunen ønsker at planarbeidet, i samarbeid med lag, foreninger og andre aktører, skal gi 
en oversikt over hovedutfordringene innenfor de forskjellige områder som tas opp her. 
 

- Hvilke idrettsanlegg trenger vi? 
- Hvilke friluftslivsanlegg trenger vi? 
- Hvilke anlegg trenger opprusting og restaurering? 
- Hvilke aktiviteter og friluftsaktiviteter bør det legges til rette for? 

Hvorfor kommunedelplanen er viktig: 
 

- Denne skal være med å danne grunnlag for videre målstyrt utbygging av anlegg, og 
ikke minst kartlegge hvilke områder som egner seg til idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv. 

- Bruke anleggene som en del av kommunens folkehelsearbeid, herunder i 
forebyggende og rehabiliterende arbeid. 

- Kartlegge befolkningens behov for fysiske aktiviteter, i forhold til alder og kjønn. 
- Bidra til videre målstyrt utforming av tiltak rettet mot allmenheten med fokus på 

universell utforming.  
- Avklare de forskjellige aktørenes oppgaver, ansvar og økonomiske forpliktelser ved 

utbygginger og drift av anlegg for idrett og friluftsliv, samt kulturbygg. 
 
 

6. Status 
Forrige plan og tidligere idrettsregistrering skal gjennomgås og kartlegges for å se hva 
kommunen, lag og foreninger har fått gjennomført av anlegg og aktiviteter i forrige planperiode, 
samt eventuelt hvorfor det ikke er gjennomført. En revisjon av friluftslivskartleggingen 2010-
2013 med spesifisering av nærmiljøområdene bør gjennomføres. En slik kartlegging gir 
kunnskap om hvilke friluftsområder som benyttes og hvordan disse er verdsatt.  

I forbindelse med igangsetting av nytt planarbeid vil det være behov for å skaffe oppdatert 
innsikt i, og oversikt over følgende forhold: 

- Anleggsbehov 
- Aktivitetsoversikt for befolkningen 
- Eksisterende idretts- og aktivitetsanlegg 
- Hvilke aktiviteter er det behov for 
- Hvilke friluftsområder bør benyttes — og tas i bruk, herunder bør det tas en vurdering 

i forbindelse med arealplanen 
- Befolkningsframskrivinger 
- Hvilke helseutfordringer må det tas hensyn til 
- Hvilke behov er det for universell utforming av eldre anlegg 
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For å kunne få dette arbeidet utført er kommunen avhengig av å ha en god dialog med lag og 
foreninger, samt bruke allerede utarbeidde statistikker fra SSB og kommunebarometeret. 

7. Hovedtema i planen 
Kulturdepartementet har utarbeidet en veileder som gir minstekrav til planens innhold: 
 

 Målsetting og strategier for kommunens satsing 
 Målsetting for anleggsutbygging og sikring av arealer for idrett og friluftsliv 
 Resultatvurdering av forrige plan 
 Oversikt over nåværende aktivitetstilbud og anlegg 
 Vurdering av kortsiktige og langsiktige behov for idretts- og friluftslivsanlegg, samt 

aktivitet 
 Redegjørelse for sammenhengen med andre planer i kommunen 
 Prioritert handlingsprogram for utbygging av idretts- og friluftsanlegg  
 Oversikt over forventede kostnader knyttet til drift- og vedlikehold av planlagte anlegg 
 Uprioritert liste over langsiktige behov for anlegg 
 Kart over områder og anlegg som beskrevet i planen 

 
 

8. Organisering og prosess 
I forhold til tidsperspektivet legges det opp til en organisering der prosessen er mulig og 
realistisk å gjennomføre i henhold til fremdriftsplanen. 

 Hovedansvaret for gjennomføring for planen er kulturkonsulenten. 
 De ulike etater involveres på avdelingsnivå, og med særskilte møter med ansatte som 

jobber spesielt med tilrettelegging for økt fysisk aktivitet. 
 Planlegger i Kåfjord kommune involveres som veileder i planprosessen. 
 Formannskapet er politisk planorgan fram til sluttvedtak i kommunestyret. 

 

9. Medvirkning 
For å få en best mulig plan legges det vekt på medvirkning fra de forskjellige lag og foreninger 
i kommunen og interesseorganisasjoner. 
 
Spesielt viktig er det å sikre aktiv medvirkning fra grupper som har behov for særskilt 
tilrettelegging for deltakelse, herunder barn og unge, og grupper/personer med 
funksjonsnedsettelser. 
 
Friluftsrådet må komme med innspill til planen på et tidligst mulig nivå for å sikre friluftslivets 
interesser. 
 
Medvirkningen må foregå på et tidligst mulig nivå i prosessen. 
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Følgende organ skal ha planen til høring og behandling: 

- Ungdomsrådet og barnas kommunestyre: skal være talerør for barn og ungdom i 
kommunen, og skal ivareta barn og unges interesser innenfor levekår, kultur og 
fritid samt bo- og arbeidsforhold.  

- Eldreråd og råd for funksjonshemmede — de skal sikre at mennesker med nedsatt 
funksjonsevne skal ha en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i planen 

- Idrettsrådet: organ som representerer alle idrettslagene og idretten i kommunen. 
Rådet skal jobbe til beste for brukere av idrettsanlegg og fysiske aktiviteter. 

- Friluftsrådet for Nord-Troms, representerer Kåfjord og 3 andre nærkommuner. 
Rådet skal være med å utvikle friluftsområder og interesser til beste for 
befolkningen 
 

Det vil gjennomføres minst ett felles møte med lag og foreninger, for å sikre at alle 
kan komme med innspill til planen. Alle innspill skal være skriftlig. 

Kommunen vil legge til rette for at lag, foreninger og andre interessenter skal kunne delta 
i prosessen på en enkel og god måte, blant annet i form av nå digital plattform.  

Høring av planforslaget vil bli gjennomført i henhold til Plan- og bygningsloven, §§ I l — 
14, og 5-2. 

 

10.Fremdriftsplan 

I Planstrategi for Kåfjord kommune 2017 — 2019, er det foreslått at Kommunedelplan for 
idrett, kultur og friluftsliv skulle ha oppstart av arbeid august 2017 og at planen skulle være 
vedtatt innen mars 2018. Som nevnt innledningsvis ble arbeidet forskjøvet i påvente av ny 
hovedansvarlig for plan.  

Handlingsprogrammet har et fireårig tidshorisont og planen vil bli gjeldene fra 2019/2020— 
2023/2024. Det vil bli foretatt årlige rulleringer på handlingsprogrammet i samme periode. 
Dette i henhold til prioritering av søknader for spillemidler. 
 
Langsiktige behov innenfor en tidsperiode på 12 år angis i planen selv om disse ikke vedtas, 
men kan tas med ved de årlige rulleringene. 

Kommunen har som mål at det skal være gjort et planvedtak i kommunestyret innen 
september 2019.  

 

Følgende fremdriftsplan er satt opp: 

Februar: Behandling for fastsetting av planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv i formannskapet 
Mars-juni: Planarbeid, kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (innhenting av 
data, medvirkningsprosesser, og arbeidsmøter for avdelinger og ansatte i kommunen) 
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Juni: Vedtak høringsutkast kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 
Juni-August: Høring kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 
August: Avsluttende planarbeid 
September: Endelig planvedtak kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/9 -2 

Arkiv: M41 

Saksbehandler:  Stine Pedersen 

Dato:                 08.01.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
5/19 Hovedutvalg miljo, drift og utvikling 22.01.2019 
11/19 Formannskap 04.02.2019 
 Kåfjord kommunestyre  

 

Høydebasseng Løkvoll - Manndalen vannverk 

Henvisning til lovverk: 
Drikkevannsforskriften 
Forskrift om brannforebygging 
 
 

Vedlegg 
1 Rapport 

 
 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 22.01.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig pkt 1 enstemmig vedtatt.  Rådmannen endrer pkt 2;til 
utbyggingstrinn 1 – høydebasseng i kombinasjon med bygging av ny ledning osv. 
Nytt pkt 2 enstemmig vedtatt. 
 

1. Administrasjonen igangsetter prosjektering av Høydebasseng Løkvoll - Manndalen 
vannverk i henhold til anbefalte utbyggingstrinn 1 og 2 i rapport av 18.12.2018 

2. Prosjektering av utbyggingstrinn 1- høydebasseng i kombinasjon med bygging av ny 
ledning prioriteres inneværende år, og kostnadene (sum 562 500,- inkl.mva) dekkes av 
låneopptak. 

3. Kostnadene til prosjektering av utbyggingstrinn 2 legges til kapitalbudsjett 2020. 
4. Utbyggingskostnadene (Vanntiltak Øvermyra: 5 500 000,- + 5 750 000,- inkl. mva) er 

lagt i økonomiplan for 2020-2022, kapitalbudsjettet for 2020. 
 
 

Vedtak: 
1. Administrasjonen igangsetter prosjektering av Høydebasseng Løkvoll - Manndalen 

vannverk i henhold til anbefalte utbyggingstrinn 1 og 2 i rapport av 18.12.2018 
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2. Prosjektering av utbyggingstrinn 1- høydebasseng i kombinasjon med bygging av ny 
ledning prioriteres inneværende år, og kostnadene (sum 562 500,- inkl.mva) dekkes av 
låneopptak. 

3. Kostnadene til prosjektering av utbyggingstrinn 2 legges til kapitalbudsjett 2020. 
4. Utbyggingskostnadene (Vanntiltak Øvermyra: 5 500 000,- + 5 750 000,- inkl. mva) er 

lagt i økonomiplan for 2020-2022, kapitalbudsjettet for 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
5. Administrasjonen igangsetter prosjektering av Høydebasseng Løkvoll - Manndalen 

vannverk i henhold til anbefalte utbyggingstrinn 1 og 2 i rapport av 18.12.2018 
6. Prosjektering av utbyggingstrinn 1 (I og II) prioriteres inneværende år, og kostnadene 

(sum 562 500,- inkl.mva) dekkes av låneopptak. 
7. Kostnadene til prosjektering av utbyggingstrinn 2 legges til kapitalbudsjett 2020 
8. Utbyggingskostnadene (Vanntiltak Øvermyra: 5 500 000,- + 5 750 000,- inkl. mva) er 

lagt i økonomiplan for 2020-2022, kapitalbudsjettet for 2020. 
 

 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
I kommunens vedtatte hovedplan for vann 2018-2028 og handlingsplanen for perioden (tabell 
19) målet å forbedre vannleveransen i Manndalen (Løkvoll/ Øvermyra) og et av tiltakene er å 
etablere høydebasseng på Løkvoll, med planlagt utbygging i 2023. 
 
Tiltaket har vært utredet tidligere (2013) av Sweco, og senere revidert i forbindelse med 
tunnelprosjektet Nordnestunnelen. Siste revisjon desember 2018, også av Sweco (vedlagt), i 
henhold til handlingsplanens administrative tiltak. 
 
Saka fremmes nå politisk for å fremskynde prosessen. Bakgrunnen er primært behovet for å gi 
leveransesikkerhet for brann- og drikkevann på Løkvoll, Øvermyra og Samuelsberg, men også 
et ønske om mulighet for fremtidig næringsutvikling i sentrum.  
Prosjektet er lagt inn i administrasjonens innspill til kapitalbudsjett 2020 i forbindelse med 
budsjettarbeidet. 
 
Anleggsvirksomheten som har pågått, og som nå går inn i sluttfasen, har belastet ledningsnettet 
betydelig. Ferdigstillelse av prosjektet vil frigjøre kapasitet på nettet en del, men ikke 
tilstrekkelig til å tilfredsstille kravene gitt i Drikkevannsforskriften og vedtatte hovedplan for 
vann om leveringssikkerhet i området. 
Ved tapping/ spyling fra kommunalt nett, oppstår det undertrykk og fare for innsug av 
fremmedvann (forurenset vann) inn i vannledningsnettet. I tillegg mister boliger lengre oppe i 
dalen (Tverrelva) vannet ved slik tapping. Det er ikke tilstrekkelig brannvannsdekning i 
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området, og hydrantene som i dag er på Løkvoll utgjør dermed en falsk trygghet, all den tid de 
ikke kan levere tilstrekkelig slukkevann. 
 
For å sikre vannleveranse og drikkevannet optimalt i Manndalen, er det gitt anbefaling om to 
utbyggingstrinn som bør gjennomføres; 

 Høydebasseng Løkvoll med ny tilførselsledning bak bebyggelsen på Løkvoll: Ikke 
bestemt plassering, dagens løsninger på høydebasseng åpner for flere alternativer. 
Stipulert pris: 5 666 250,- inkl. mva. (Dersom kommunen velger å ikke etablere ny 
tilførselsledning bak bebyggelsen: 2 735 000,-) 

 Det er en «flaskehals» på ledningsnettet mellom Vannet og Tverrelva, som reduserer 
kapasiteten betydelig. Dimensjonen på vannledningen varierer fra 160 mm til 110 mm, 
økes igjen til 200 mm og ned til 110 mm. Dette har en svært uheldig innvirkning på 
leveringssikkerheten. Stipulert utbedringskostnad er 5 078 750,- inkl. mva 

 
Hele notatet fra Sweco ligger vedlagt saka. 
 
Kapasitetsproblematikken på Løkvoll/Øvermyra har i mange år vært utfordrende for kommunen, 
både driftsmessig og også med henblikk på utbygging og nye abonnenter.  
Tidligere vedtak om fri tilkobling til kommunalt vannverk har vært utfordrende særlig i 
Manndalen, da kommunen ikke kan garantere for tilstrekkelig mengde/trykk i alle tilfeller. Her 
vises til vedtatte Hovedplan for vann, som i kapittel 4, pkt 4.4 har følgende mål for 
vannforsyningen: 

1. Hygienisk trygt drikkevann 
2. Driftssikker levering 
3. Tilstrekkelig mengde og trykk 

 
Disse målene er også hjemlet i lovverket. 
 
Næringsutvikling: Kommunen mottok den 07.01.2019 en henvendelse fra Manndalen Sjøbuer, 
der det søkes om dispensasjon fra Mattilsynets vilkår om rekkefølgekrav; Det kreves at 
vanntilførsel er formelt på plass før utbygging blir vedtatt. Kravet er at nok drikkevann skal 
være fysisk på plass før anlegget eller deler av anlegges tillates åpnet. 
Henvendelsen fra Manndalen Sjøbuer kom etter at budsjettarbeidet ble avsluttet.  
I reguleringsplanen til Manndalen Sjøbuer (2018), hadde Mattilsynet innsigelse på planen, da 
tilfredsstillende drikkevannsforsyning manglet. Rådmannens vurdering i saka: «Dagens 
kapasitet på ledningsnettet på Løkvoll er som kjent marginal. Når anleggsvirksomheten i 
forbindelse med Nordnestunnelen opphører, vil kapasiteten forbedres betraktelig. Likevel vil et 
høydebasseng som nevnt i Hovedplan for vann være avgjørende for videre næringsutvikling i 
området.» 
Det er krav om at vann og avløp skal være etablert før byggetillatelse til nye bygg kan gis, noe 
som innebærer at utbygging og ekspandering av næringslivet på Løkvoll som berører det 
kommunale vannverket, ikke anbefales med dagens kapasitet. 
 

Vurdering 
For å tilfredsstille krav i Drikkevannsforskriften og Forskrift om brannforebygging, samt kunne 
tillate næringsaktører å etablere seg, evt ekspandere, må vannsituasjonen i Manndalen utbedres. 
I henhold til tidligere utredninger og forprosjekt, bør kommunen følge rapportens anbefalte 
utbyggingstrinn for å komme til en akseptable leveringssituasjon. 
 
Dette vil også tillate nye næringsaktører å etablere seg, og allerede etablerte bedrifter til å 
ekspandere. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/1497 -17 

Arkiv: A30 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 25.01.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
12/19 Formannskap 04.02.2019 

 

Overføring av UKM-midler til kulturskolen 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1 – Bevilgning på kr. 10 000,- avsatt på konto 13516 455 377 flyttes over til kulturskolens 
budsjett – konto 13516 240 377. 
 
2 – Rådmannen foretar budsjettregulering. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger/ Vurdering 
Per dags dato står kr. 10 000,- på kontoen ungdommens kulturmønstring Lenvik, på 
kulturkonsulentens budsjett.  
 
Arbeid med, planlegging, samt gjennomføring av ungdommens kulturmønstring (UKM) i 
Kåfjord var tidligere en av kulturkonsulentens oppgaver. I 2018 overtok kulturskolen dette 
ansvaret uten at midlene forbeholdt arrangementet ble overført til deres budsjett. De ansatte ved 
kulturskolen har gjennom samtaler med kulturkonsulenten uttrykt at de synes dette er unaturlig 
og vil medføre unødvendig arbeid da utbetalinger må skje via kulturkonsulenten. Ettersom et 
arrangement av UKMs størrelse er ressurs- og kostnadskrevende vil det være naturlig at midlene 
avsatt til dette formål overføres ansvarlig arrangør.  
 
I 2019 skal UKM opptre i ny form som et samarbeidsprosjekt mellom Kvænangen, Skjervøy, 
Nordreisa og Kåfjord. Arrangementet vil foregå på Storslett, noe som medfører ekstra logistikk 
og reisekostnader for de tilreisende. En overføring av UKM-midler til kulturskolens budsjett vil 
kunne bidra til å dekke reisekostnader for deltakere fra Kåfjord.  
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